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• Nowa generacja wszechstronnych szczeliw firmy James Walker 

• Wyjątkowa niezawodność pracy i korzyści do zastosowań w armaturze, pompach i aplikacjach 
statycznych 

• Szczeliwa na bazie PTFE, grafitu, aramidu i specjalnych włókien  
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Charakterystyka szczeliw 
Lionpak®

 

 

Lionpak® to nowa generacja szczeliw zapewniających 
wyjątkową niezawodność pracy i korzyści w 
zastosowaniach przemysłowych. 

 
Oparta jest na ponad 30 produktach, w skład których 
wchodzą certyfikowane szczeliwa do kontroli emisyjności 
zaworów regulacyjnych, do uniwersalnych i specjalnych 
zastosowań w armaturze, pompach wirowych i tłokowych 
oraz aplikacjach statycznych jak włazy pieców. 

Szczeliwa Lionpak® zostały opracowane w celu sprostania 
wymaganiom technicznym i komercyjnym występującym w 
różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. 

 
Te produkty powstały przy wykorzystaniu najnowszej 
technologii – włókna, środki smarne, inhibitory i impregnaty. 
Są produkowane zgodnie z najwyższym standardem jakości 
ISO 9001 i ISO 14001. 

 
 
Lionpak® - opis 
Szczeliwa na bazie PTFE 
Lionpak® 2101 – czyste, niedomieszkowane PTFE 
Lionpak® 2201 – podwójny splot PTFE z dodatkowym smarem 
Lionpak® 2301 – połączenie specjalnej odmiany PTFE i grafitu 
Lionpak® 2302 – połączenie PTFE i grafitu plus MoS2 
Lionpak® 2501 – połączenie PTFE i aramidu na rdzeniu z PTFE 
Lionpak® 2502 – ePTFE, grafit i aramid na rdzeniu z PTFE 
Lionpak® 2503 – ePTFE, grafit i aramid na rdzeniu elastomerowym 
Lionpak® 2504 – połączenie PTFE i grafitu z fluoropolimerem 
Lionpak® 2505 – PTFE na rdzeniu z przędzy węglowej 

 
Szczeliwa na bazie aramidu 
Lionpak® 3201 – aramid z dyspersją PTFE  
Lionpak® 3202 – aramid z dyspersją PTFE; rdzeń elastomerowy 
Lionpak® 3301 – aramid na rdzeniu (rurka elastomerowa) 

 
Szczeliwa na bazie grafitu / węgla 
Lionpak® 5101 – grafit zbrojony nie metalem 
Lionpak® 5102 – specjalne zestawy do zdmuchiwaczy sadzy 
Lionpak® 5103 – specjalne zestawy do przekładni ślimakowej młynów 
Lionpak® 5201 – włókno grafitowe zbrojone drutem Inconelowym®  
Lionpak® 5202 – grafit ekspandowany zbrojony Inconelem®  
Lionpak® 5203 − włókno grafitowe zbrojone drutem Inconelowym®  
Lionpak® 5301 – włókno węglowe z inhibitorem korozji 
Lionpak® 5302 – grafit ekspandowany i włókno węglowe 
Lionpak® 5303 – włókno węglowe i PTFE z dyspersją grafitu 
Lionpak® 5304 – włókno węglowe pokryte PTFE  
Lionpak® 5401 – czysty grafit zbrojony drutem/siatką z Inconelu®  
Lionpak® 5402 – włókno węglowe na osnowie grafitowej do 
armatury regulacyjnej 
Lionpak® 5501 – pierścienie prasowane o wysokiej czystości grafitu 

 
Szczeliwa na bazie włókien specjalnych 
Lionpak® 9101 – wytrzymałe włókna akrylowe z dyspersją PTFE 
Lionpak® 9102 – wytrzymałe włókna akrylowe z dyspersją grafitu 
Lionpak® 9501 – włókna lniane z dyspersją PTFE 
Lionpak® 9601 – włókna krzemionkowe, aplikacje statyczne do 1000°C 
Lionpak®   9602 – włókna krzemionkowe, aplikacje wysokotemperaturowe 
Lionpak® 9603 – włókna krzemionkowe, aplikacje wysokotemperaturowe 
Lionpak® 9604 – włókna krzemionkowe, aplikacje wysokotemperaturowe 
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Lionpak® - parametry techniczne 
 

Poniższe wartości nie powinny występować jednocześnie.  

SERVICE CAPABILITIES 
 

Nazwa 
Zawór Maszyna wirująca Pompy tłokowe Aplikacje 

statyczne 
(włazy) 

Temperatura  
Zakres 

pH 
Ciśnienie 

MPa 
Prędkość 

m/s 
Ciśnienie 

MPa 
Prędkość 

m/s 
Ciśnienie 

MPa 
Ciśnienie 

MPa 
Minimum 

°C 
Maximum 

°C 

PTFE 
Lionpak® 2101 25 4 1 0.5 5 n/a -100 +250 0-14 
Lionpak® 2201 15 10 2.5 1 10 n/a -100 +250 0-14 
Lionpak® 2301 8 22 1 1 8 n/a -100 +280 0-14 
Lionpak® 2302 8 22 1 1 8 n/a -100 +250 0-14 
Lionpak® 2501 25 20 2 2 10 n/a -50 +250 1-13 
Lionpak® 2502 25 20 2 2 20‡ n/a -50 +250 1-13 
Lionpak® 2503 25 20 2 2 10 n/a -50 +250 1-13 
Lionpak® 2504 25 20 2 2 10 n/a -100 +250 3-14 
Lionpak® 2505 30 n/a n/a n/a n/a n/a -200 +260 0-14 

Aramid 
Lionpak® 3201 15 20 2.5 1.5 15 n/a -50 +250 1-13 
Lionpak® 3202 15 20 2.5 1.5 15 n/a -50 +250 2-12 
Lionpak® 3301 15 20 2.5 1.5 15 n/a -50 +250 1-13 

Grafit / węgiel 

Lionpak® 5101 10 20 3.5 n/a n/a n/a -200 
+450* 
+550 

1-14 

Lionpak® 5102 25 20 konsultacja n/a n/a n/a -200 
+450* 
+550 

0-14 

Lionpak® 5103 25 20 konsultacja n/a n/a n/a -200 
+450* 
+550 

0-14 

Lionpak® 5201 30 n/a n/a n/a n/a n/a -200 
+450* 
+550 

1-14 

Lionpak® 5202 30 n/a n/a n/a n/a n/a -200 
+450* 
+550 

0-14 

Lionpak® 5203 25 n/a n/a n/a n/a n/a -200 
+450* 
+550 

1-14 

Lionpak® 5301 20 20 2 2 15 ‡ n/a -50 +450 0-14 
Lionpak® 5302 25 20 2 2 10 n/a -50 +450 0-14 
Lionpak® 5303 20 20 2 2 15 ‡ n/a -50 +350 0-14 
Lionpak® 5304 20 20 2 2 15 ‡ n/a -100 (-148) +260 0-14 

Lionpak® 5401 25 n/a n/a n/a n/a n/a -100 (-148) +450* 
+550 

1-14 

Lionpak® 5402 25 n/a n/a n/a n/a n/a -100 (-148) +450 0-14 
Lionpak® 5501 25 konsultacja konsultacja n/a n/a n/a -200 (-328) +500** 0-14 

Włókna specjalne 
Lionpak® 9101 10 10 2 n/a n/a konsultacja -50 +250 2-12 
Lionpak® 9102 10 10 2 n/a n/a konsultacja -50 +250 2-12 
Lionpak® 9501 10 3 1 1 10 n/a -40 +100 5-10 

Lionpak® 9601 n/a n/a n/a n/a n/a 
konsultacja 

-50 +1000*** 
+1100 

6-10 

Lionpak® 9602 8 10 2 n/a n/a konsultacja -50 +550 0-14 

Lionpak® 9603 n/a n/a n/a n/a n/a konsultacja -50 +550 0-13 

Lionpak® 9604 8 10 2 n/a n/a konsultacja -50 +500 0-14 

‡ możliwość pracy przy wyższym ciśnieniu w niektórych aplikacjach – prosimy o konsultację 
* +450°C – środowisko utleniające, +550°C - para. 
** +650°C - para, +500°C - środowisko utleniające, +1000°C - środowisko nieutleniające. 
*** +1000°C – praca ciągła, +1100°C – praca chwilowa 
konsultacja = w zależności od aplikacji prosimy o konsultację 
n/a = nie dotyczy 
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Lionpak® — opis 
 

Na bazie PTFE 
– agresywne chemikalia i zawiesiny 

Szczeliwo splecione z czystych włókien 
PTFE. Jest obojętne chemicznie i nie 
zawiera żadnych dodatków i środków 
smarnych. 

 Na bazie aramidu 
– wysoce agresywne ściernie produkty 

Włókno aramidowe impregnowane naszym 
zastrzeżonym środkiem na bazie PTFE. 
Zawiera także środek smarny ułatwiający 
rozruch i środek smarny zmniejszający tarcie 
na powierzchni szczeliwa. 

Lionpak® 2101 
 

 
Lionpak® 2201 

 

 
Lionpak® 2301 

 
Szczeliwo splecione z czystych włókien 
PTFE. Zawiera nasz zastrzeżony środek 
smarny i dodatkowo dyspersję PTFE. 

 
 

Szczeliwo splecione z włókien PTFE i 
grafitowych od firmy WL Gore & 
Associates. Doskonały poślizg i odporność 
na twardnięcie zawdzięcza grafitowi 
zamkniętemu w strukturze z ePTFE. 

 
Szczeliwo splecione z włókien ePTFE z 
cząsteczkami wysokiej jakości grafitu 
zamkniętymi w porowatej strukturze 
żywicy PTFE. Zawiera środek smarny na 
bazie MoS2

Lionpak® 3201 
 

 
Lionpak® 3202 

 

 
Lionpak® 3301 

 
Włókno aramidowe na rurce elastomerowej 
impregnowane zastrzeżonym środkiem na 
bazie PTFE. Zawiera środek smarny 
ułatwiający rozruch i zmniejszający tarcie na 
powierzchni szczeliwa. 

 
Włókno aramidowe na rdzeniu z czerwonego 
elastomeru impregnowane zastrzeżonym 
środkiem na bazie PTFE. Zawiera środek 
smarny ułatwiający rozruch i zmniejszający 
tarcie na powierzchni szczeliwa. 

Lionpak® 2302 
 

 
Lionpak® 2501 

 

 
Lionpak® 2502 

 

 
Lionpak® 2503 

 

 
Lionpak® 2504 

 

 
Lionpak® 2505 

 

Gęsto splecione szczeliwo z włókna 
aramidowego w narożach a PTFE na 
powierzchniach czołowych. Zawiera rdzeń 
z PTFE, dyspersję PTFE oraz środek smarny 
odporny na temperaturę. 

 
Włókno aramidowe w narożach, przędza 
WL Gore na powierzchniach czołowych i 
rdzeń o wysokiej gęstości PTFE. Aramid 
posiada dodatkowo dyspersję PTFE oraz 
środek smarny ułatwiający rozruch. 

 
Włókno aramidowe w narożach, przędza 
WL Gore na powierzchniach czołowych i 
rdzeń elastomerowy. Aramid posiada 
dodatkowo dyspersję PTFE oraz środek 
smarny ułatwiający rozruch. 

 
Połączenie splotu z czerwonego 
fluoropolimeru i ePTFE związanych 
dodatkowo włóknem grafitowym. 
Zawiera środek smarny ułatwiający 
rozruch. 

 
Rdzeń z mocnego włókna węglowego. 
Zawiera dyspersję PTFE i nieorganiczny 
pasywny inhibitor korozji. Zewnętrzna 
warstwa PTFE zawiera również dyspersję 
PTFE. 

Na bazie grafitu / węgla 
– przemysł petrochemiczny, energetyka i huty 

Splot z ekspandowanego grafitu (czystość 
min. 99%), zbrojony niemetalową przędzą, 
impregnowany naszym 
wysokotemperaturowym środkiem na bazie 
grafitu dla podniesienia szczelności. 

Lionpak® 5101 
Zestawy uszczelniające do zdmuchiwaczy 
sadzy. Pierścienie skrajne – ekspandowany 
grafit, zbrojenie drutem ze stali nierdzewnej. 
Pierścienie wewnętrzne – prasowany 
ekspandowany grafit. 

Lionpak® 5102 
Zestawy uszczelniające zaprojektowne do 
przekładni slimakowych młynów. Typowa 
budowa: 4 prasowane pierścienie z 
plecionego szczeliwa grafitowego wraz z 5 
przekładkami z płyty grafitowej. 

Lionpak® 5103 
Wysokiej jakości szczeliwo z ekspandowanego 
grafitu zbrojonego siatką z Inconelu®. Włókna 
są impregnowane naszym środkiem na bazie 
grafitu. Szczeliwo zawiera nieorganiczny 
inhibitor korozji. 

Lionpak® 5201 
Wysokiej jakości szczeliwo z ekspandowanego 
grafitu zbrojonego pojedynczym drutem z 
Inconelu®. Włókna są impregnowane naszym 
środkiem na bazie grafitu. Szczeliwo zawiera 
nieorganiczny inhibitor korozji. 

Lionpak® 5202 
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Na bazie grafitu / węgla 
– c.d. 

 

 
Lionpak® 5203 

Na bazie specjalnych włókien 
– pokrywy zbiorników, włazy i aplikacje morskie oraz 
statyczne i dynamiczne aplikacje wysokotemperaturowe 

Ekonomiczne szczeliwo z mocnej przędzy 
akrylowej. Impregnacja środkiem na bazie 
PTFE. 

 

 
Lionpak® 5301 

 

 
Lionpak® 5302 

 

 
Lionpak® 5303 

 

 ® 

Lionpak® 9101 
 

 
Lionpak® 9102 

 

 
Lionpak® 9501 

 

 
Lionpak® 9601 

 
Ekonomiczne szczeliwo z mocnej przędzy 
akrylowej. Impregnacja naszym środkiem 
na bazie grafitu. 

 
 

Splatane szczeliwo z mocnych włókien lnu. 
Impregnacja środkiem na bazie PTFE oraz 
dyspersja środka smarnego. 

 
 

Splatane z włókien krzemionkowych bez 
domieszek metalu oraz ceramiki. Odporne 
na utlenianie. Impregnacja dodatkami 
wysokotemperaturowymi oraz dyspersja 
środkiem na bazie grafitu. 

 
Splatane z włókien krzemionkowych bez 
domieszek metalu oraz ceramiki. 
Impregnacja grafitem płatkowym, 
dyspersja środkiem na bazie grafitu oraz 
inhibitor korozji.

Lionpak 
 
 
 
 

Lionpak®
 

 
 
 
 

Lionpak®
 

5304 
 
 
 
 
5401 
 
 
 
 
5402 

Lionpak® 9602 
 

 
Lionpak® 9603 

 

 
Lionpak® 9604 

 
 

Szczeliwo splatane z włókien 
krzemionkowych bez domieszek metalu oraz 
ceramiki. 

 
 

 
Splatane z włókien krzemionkowych bez 
domieszek metalu oraz ceramiki. Zawiera 
domieszkę wysokiej czystości grafitu, 
specjalne środki smarne oraz inhibitor 
korozji. 

 
 
 

Lionpak® 5501 
. 

 
Kolor szczeliw na zdjęciach może odbiegać od tego w 
rzeczywistości. 

Wysokiej jakości szczeliwo plecione z 
grafitu zbrojone Inconelem®. Włókna są 
impregnowane naszym środkiem na bazie 
grafitu. Zawiera inhibitor korozji oraz rdzeń 
z włókien krzemionkowych. 

 
Splot z włókien węglowych 
impregnowany naszym środkiem na bazie 
grafitu. Zawiera inhibitor korozji na bazie 
MoS2. 

 
 
Splot z ekspandowanych włókien 
grafitowych zbrojony w narożach 
przędzą węglową. Impregnowane 
naszym środkiem na bazie grafitu. 
Zawiera inhibitor korozji. 

 
Splot z włókna węglowego. Szczeliwo 
impregnowane dyspersją PTFE, grafitu, 
wysokotemperaturowego środka 
smarnego i inhibitora korozji. 

 
 
Splot z włókien węglowych pokrytych PTFE. 
Zawiera dyspersję na bazie grafitu, 
wysokotemperaturowy środek smarny i 
inhibitor korozji. 

 
 
Wysokotemperaturowe plecione szczeliwo 
grafitowe zbrojone siatką z Inconelu®. 
Zawiera specjalne środki smarne i inhibitor 
korozji. 

 
 
Specjalne szczeliwo do zaworów 
regulacyjnych. Splot z włókien 
węglowych o niskim tarciu na rdzeniu 
grafitowym zbrojone Inconelem®. 
Zawiera dyspersję na bazie grafitu. 

 
Prasowane pierścienie o wysokiej czystości 
grafitu wykonywane o wymaganej gęstości 
i rozmiarach. Zawiera inhibitor korozji. 
Nie zawiera żadnych wypełniaczy. 



     To place an order or get further details, please call your local James Walker contact or visit www.jameswalker.biz and complete an enquiry form. 6  

 

 

 
 
 

Lionpak® - zastosowania 
 
 
 

NAZWA MEDIUM PRZEMYSŁ 
Na bazie PTFE 
Lionpak® 2101 Kwasy, zasdy P. chemiczny, wytwórnia sprężonego powietrza 

Lionpak® 2201 Kwasy, zasdy, chemikalia, rozpuszczalniki P. chemiczny 
Lionpak® 2301 Kwasy, zasdy, agresywne chemikalia P. chemiczny 
Lionpak® 2302 Kwasy, zasdy, rozpuszczalniki P. chemiczny 
Lionpak® 2501 Szeroki zakres chemikaliów Energetyka, rafinerie, wytwórnie nawozów (w tym pompy dozujące)  

Lionpak® 2502 Zawiesiny chemiczne, amoniak, masa 
papiernicza, melasa P. chemiczny, wytwórnie nawozów, cukrownie, browary, papiernie 

Lionpak® 2503 Zawiesiny chemiczne, amoniak, masa 
papiernicza, ług czarny i zielony  P. chemiczny, wytwórnie nawozów, cukrownie, browary, papiernie  

Lionpak® 2504 Woda chłodząca, kondensat, farby Instalacje wody obiegowej, elektrownie wodne i energetyka, p. chemiczny, rafinerie i 
wytwórnie nawozów 

Lionpak® 2505 Węglowodory, związki organiczne i 
nieorganiczne, kwasy, zasady, para 
wodna 

Petrochemie, p. Chemiczny, rafinerie (zawory regulacyjne) 

Na bazie aramidu 
Lionpak® 3201 Media ścierne, mętna woda P. chemiczny, kopalnie, energetyka 

Lionpak® 3202 Zawiesiny ścierne, popiół i pył węglowy Energetyka, cementownie 

Lionpak® 3301 Zawiesiny, masa papier., mętna woda  Kopalnie, energetyka, huty, papiernie 

Na bazie grafitu / węgla 
Lionpak® 5101 Para w., węglowodory, olej grzewczy Energetyka, wytwórnia nawozów, rafineria  

Lionpak® 5102 Sadza, gorący popiół, pył węglowy Energetyka (zdmuchiwacze sadzy) 

Lionpak® 5103 Gorący popiół, pył węglowy, spaliny Energetyka (przekładnie ślimakowe młynów)  

Lionpak® 5201 Para wodna, węglowodory, gorące gazy Energetyka, papiernie, różne gałęzie przemysłu 

Lionpak® 5202 Para wodna, węglowodory, chemikalia Cały przemysł (zawory, autoklawy, itp) 

Lionpak® 5203 Para wodna, węglowodory, chemikalia Cały przemysł (zawory, autoklawy, osuszacze) 

Lionpak® 5301 Para w., kwasy, zasady, rozpuszczalniki P. chemiczny 

Lionpak® 5302 Wysoka temp., media ścierne, korozyjne Rafinerie, energetyka 

Lionpak® 5303 Para wodna, chemikalia korozyjne P. chemiczny 

Lionpak® 5304 Para w., kwasy, zasady, proszki Huty, różne gałęzie przemysłu 

Lionpak® 5401 Węglowodory, para wodna przegrzana Petrochemie, rafinerie (zawory wysokiego ciśnienia) 

Lionpak® 5402 Węglowodory, chemikalia, kwasy Rafinerie, energetyka, wytwórnie nawozów, p. Chemiczny (zawory regulacyjne) 

Lionpak® 5501 Gorąca para wodna, produkty 
ropopochodne Rafinerie, energetyka 

Na bazie specjalnych włókien 
Lionpak® 9101 Woda, chemikalia, produkty spożywcze Cały przemysł oraz pokrywy zbiorników, włazy, otwory rewizyjne 

Lionpak® 9102 Woda, chemikalia Cały przemysł oraz pokrywy zbiorników, włazy, otwory rewizyjne  

Lionpak® 9501 Woda morska, rzeczna i ścieki Energetyka, huty, przemysł morski (uszczelnienie śruby okrętowej, steru) 

Lionpak® 9601 Para wodna, zawiesiny, gazy Energetyka (urządzenia do transportu popiołu), drzwi pieców i statyczne zastosowania 
wysokotemperaturowe 

Lionpak® 9602 Para wodna, chemikalia, barwniki, gazy Cały przemysł (aplikacje wysokotemperaturowe statyczne i dynamiczne) 

Lionpak® 9603 Gorące gazy, para wodna Huty (aplikacje statyczne, piece, suszarki, upusty pary wodnej) 

Lionpak® 9604 Para wodna, chemikalia, barwniki, gazy Cały przemysł (aplikacje wysokotemperaturowe statyczne i dynamiczne) 
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Which compression packings do you need? 
Our versatile Lionpak® range contains packings for virtually all industrial applications. 

Whether it’s for clinker grinders or marine stern glands, aggressive chemical solutions, or 
fugitive emission control in valves handling volatile organic compounds − we have the right 
products to suit your needs. And you have the choice of length-form packings or moulded rings. 

Lionpak packings are precision braided in a range of materials including PTFE, graphite/carbon 
fibre, aramid, fluoropolymer, acrylic, flax, and mineral-based fibres. Please ask us for details of 
compression packings that will suit your plant operating criteria and its maintenance regimes. 

To get further information on Lionpak products and our original range of packings, or to place an 
order, please call your local James Walker contact or visit www.jameswalker.biz and complete 
an enquiry form. 

 
 
 
 
 
 
 

Prędkości liniowe wału 
Przybliżone wartości prędkości liniowej wału (m/s) dla danej średnicy wału (mm) i prędkości obrotowej (RPM). 

 

 
 
 

Zastrzeżony znak towarowy 
Znak towarowy oznaczony jako Inconel® należy do Special Metals Corporation. Pozostałe znaki towarowe oznaczone 
symbolem ® należą do firmy James Walker. 

 



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Walker worldwide support & distribution 

James Walker Asia Pacific 
Tel:  +65 6715 6300 
Fax: +65 6715 6301 
sales.sg@jameswalker.biz 

James Walker Australia 
Tel:  +61 (0)2 9721 9500 
Fax: +61 (0)2 9721 9580 
sales.au@jameswalker.biz 

James Walker Benelux 
(Belgium) 
Tel:  +32 3 820 7900 
Fax: +32 3 828 5484 
sales.be@jameswalker.biz 
(Netherlands) 
Tel:  +31 (0)186 633111 
Fax: +31 (0)186 633110 
sales.nl@jameswalker.biz 

James Walker Brasil 
Tel:  +55 11 4392 7360 
Fax: +55 11 4392 5976 
sales.br@jameswalker.biz 

James Walker China 
Tel:  +86 21 6876 9351 
Fax: +86 21 6876 9352 
sales.cn@jameswalker.biz 

James Walker Deutschland 
Tel:  +49 (0)40 386 0810 
Fax: +49 (0)40 389 3230 
sales.de@jameswalker.biz 

James Walker France 
Tel:   +33 (0)437 497 480 
Fax: +33 (0)437 497 483 
sales.fr@jameswalker.biz 

James Walker Iberica 
Tel:  +34 94 447 0099 
Fax: +34 94 447 1077 
sales.es@jameswalker.biz 

James Walker Inmarco (India) 
Tel:  +91 (0)22 4080 8080 
Fax: +91 (0)22 2859 6220 
lionpak@jwinmarco.com 

James Walker Ireland 
Tel:   +353 (0)21 432 3626 
Fax: +353 (0)21 432 3623 
sales.ie@jameswalker.biz 

James Walker Italiana 
Tel: +39 02 257 8308 
Fax: +39 02 263 00487 
sales.it@jameswalker.biz 

James Walker Middle East 
Tel: +971 4 817 8888 
sales.jwme@jameswalker.biz 

 
James Walker Mfg (USA) 
Tel:  +1 708 754 4020 
Fax: +1 708 754 4058 
sales.jwmfg.us@jameswalker.biz 

James Walker New Zealand 
Tel:  +64 (0)9 272 1599 
Fax: +64 (0)9 272 3061 
sales.nz@jameswalker.biz 

James Walker Norge 
Tel: +47 22 75 75 00 
sales.no@jameswalker.biz 

 
James Walker Oil & Gas (USA) 
Tel:  +1 281 875 0002 
Fax: +1 281 875 0188 
oilandgas@jameswalker.biz 

James Walker South Africa 
Tel:  +27 (0)31 304 0770 
Fax: +27 (0)31 304 0791 
sales.za@jameswalker.biz 

James Walker UK 
Tel: +44 (0)1270 536000 
Fax: +44 (0)1270 536100 
sales.uk@jameswalker.biz 

 
 
 

 

Information 
Health  warning: If PTFE products are heated to elevated temperatures, fumes will be produced which may give unpleasant effects, if inhaled. Whilst some fumes are emitted below 300°C from       
PTFE, the effect at these temperatures is negligible. Care should be taken to avoid contaminating tobacco with particles of PTFE or PTFE dispersion, which may remain on hands or clothing.           Safety 
Data Sheets (SDS) are available on request. 

Information in this publication and otherwise supplied to users is based on our general experience and is given in good faith, but because of factors which are outside our knowledge and control 
and affect the use of products, no warranty is given or is to be implied with respect to such information. Unless governed by type approval or contract, specifications are subject to change without 
notice. Statements of operating limits quoted in this publication are not an indication that these values can be applied simultaneously. 

To ensure you are working with the very latest product specifications, please consult the relevant section of the James Walker website: www.jameswalker.biz. 

Environmental statement: This document is manufactured using advanced environmentally friendly technologies and follows the strict environmental standard BS EN ISO 14001. Made from chlorine-
free pulp (ECF) with post-consumer recycled fibre obtained from sustainable wood forests, and printed using vegetable based inks, by Binfield Printers Ltd. For those who wish to reduce  further their 
impact on the environment, this publication is also available as a PDF from: www.jameswalker.biz . 
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