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TÆTTE LØSNINGER 
- DER SMILER TIL MILJØET

OM DIATOM A/S

Diatom A/S 
Diatom A/S er et ingeniør- og handelsselskab med mere 
end 45 års erfaring. Hjørnestenene i Diatom A/S er 
kompetence, innovation og kvalitet, og vores fokus er at 
skabe resultater og værdi for vores kunder.

Diatom A/S har seks kompetenceområder: 
• Polymerteknik
• Mekanisk befæstelse og tætningsløsninger
• Doseringsteknik
• Smøreteknik
• Filtreringsteknik
• Flow

Fælles for områderne er, at vi fokuserer på at levere 
værdiforøgende løsninger, der giver en øget effektivitet og 
kvalitet for vores kunder.

Hvordan kan vi hjælpe dig? 
Fortæl os om dine krav, design og produktionsudfordringer,  
så vi kan hjælpe dig med at finde de rette produkter til 
netop din proces. For yderligere information om materialer 
og muligheder, besøg www.diatom.dk.

Kontakt os for en løsning tilpasset netop dine behov!

NORDIC SEAL

MILJØET HAR TOP-PRIORITET

For den norske virksomhed Nordic Seal har miljøet 
altid top-prioritet. Virksomheden udforsker konstant 
nye muligheder for forbedringer – både når det gælder 
egne produkter og i forhold til deres ansvar over for 
kunder og leverandører.
Nordic Seal udvikler og producerer flettede pakninger 
til alle dele af industrien. Der er fokus på kvalitet og høj 
standard, både når det gælder produktion og levering.

Sortiment
Nordic Seal leverer den unikke, fleksible pakning, 
LubSeal, der har en elastomerkerne med et flettet 
pakningsmateriale udenpå. Elastomerkernen gør 
pakningen meget fleksibel. Den sikrer, at akslens 
vibrationer bliver absorberet, og ved at følge eventuelle 
exentricitetsbevægelser i akslen forhindrer den lækage.  
De fleksible pakninger er for eksempel velegnede til 
stempelpumper, skrueaksler, transportsnegleaksler og 
omrørere.

Industri
Nordic Seal leverer pakninger til bl.a. offshore- og 
fødevareindustrien.

LubSeal fleksible pakninger



MINIMERER UDSLIP AF VÆSKER OG GASSER

Den franske tætningsspecialist LATTY har stort fokus 
på at minimere skadelige påvirkninger af miljøet. Når du 
vælger pakninger hos LATTY, hjælper du for eksempel 
med til at begrænse væskelækager og udslippet af 
skadelige gasser i atmosfæren.

LATTY udvikler og producerer tætningsløsninger af 
meget høj kvalitet til alle industrier og har de strengeste 
miljøkrav som minimumstandard. 

Industri
LATTY leverer pakninger til bl.a. fødevare-, pharma-, 
kemi-, olie & gas-, vandbehandlings-, papir-, energi-, 
skibsbygnings-, minedrifts-, fly- og bilindustrien. 

GROUPE LATTY JAMES WALKER FLEX-A-SEAL

Patrontætninger Mekaniske akseltætninger

Flettede pakninger Statiske pakninger

Sortiment

NÅR DU VIL NÅ DINE MILJØMÅL

James Walker har specialiseret sig i at hjælpe industrien 
med at opfylde de stadigt strengere miljømål – 
eksempelvis i forhold til at reducere udslip af flygtige 
emissioner ved roterende udstyr.

Der er tale om en dynamisk, global organisation, som 
har opnået stor succes verden over på grund af en 
enestående ekspertise inden for materialeteknologi. 
James Walker er leveringsdygtig i en bred vifte af 
højteknologiske tætningsprodukter til stort set alle dele 
af industrien.

Industri
James Walker leverer pakninger til bl.a. fødevare-, 
pharma-, kemi-, olie & gas-, vandbehandlings-, papir-, 
energi-, marine-, minedrifts- og bilindustrien. 

HELT UNIKKE PATRONTÆTNINGER

Patrontætninger med spærresystem er en yderst 
miljøvenlig tætningsløsning, som amerikanske Flex-
A-Seal har specialiseret sig i. Faktisk så meget, at 
virksomheden leverer verdens eneste patenterede 
todelte patrontætning. 

Flex-A-Seal er i det hele taget en af USA’s førende 
producenter af akseltætninger og tilbehør til 
tætningsløsninger. Virksomheden producerer for 
eksempel specialfremstillede og kundespecificerede 
patronakseltætninger og svejsede metalbælge.

Sortiment
Flex-A-Seal tilbyder et komplet sortiment af mekaniske 
akseltætninger til alle typer af roterende udstyr.

Industri
Flex-A-Seal leverer pakninger til bl.a. fødevare-, 
pharma-, kemi-, olie & gas-, vandbehandlings-, papir-, 
energi-, marine-, luftfarts-, minedrifts- og bilindustrien. 

Metalpakninger Hydrauliske pakninger

Flettede pakninger Fladpakninger

Sortiment

2-delt patrontætning Spærresytem


