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Montage
De montage van V-ringen is in vergelijking met 

andere rotatiedichtingen relatief eenvoudig. De 

volgende voorschriften moeten echter gevolgd 

worden:

Alle betrokken componenten reinigen

Tussen V-ring en as mag geen smeerstof zijn, vooral 

bij toepassingen zonder axiale borging.

De V-ring kan manueel op de as uitgezet en in de 

correcte positie geschoven worden.

De uitzetting van de V-ring moet aan de  omtrek 

gelijkmatig zijn. Hiervoor kan het vooral bij 

 grote  afmetingen nuttig zijn een rond en stomp 

 hulpwerktuig (bijvoorbeeld uit POM of hout) tussen 

V-ring en as te schuiven, en meerdere keren rond 

de as te laten circuleren.

Belangrijk is dat na de montage de afstand B 

 gelijkmatig aangehouden wordt.

Voor de montage van grotere aantallen kan een 

 montagehuls gebruikt worden.

V-Ring montage met montagehuls

Opslag van elastomeren
De optimale opslagvoorwaarden voor elastomeer-

producten zijn beschreven in DIN 7716 en ISO 

2230. Bij naleving van deze voorwaarden kunnen 

 elastomeren meerdere jarenlang opgeslagen wor-

den zonder dat aan kwaliteit ingeboet wordt. 

De meest schadelijke factoren voor een versnelde 

veroudering van elastomeren zijn:

mechanische spanningen (druk, tocht,  buiging…), 

inwerking van zuurstof, ozon, licht, warmte, 

 vochtigheid en oplosmiddelen. Daarom moeten de 

volgende beginselen nageleefd worden:

Opslagruimte
De opslagruimte moet koel, droog, stofarm en matig 

verlucht zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet gro-

ter zijn dan 65% .In de opslagruimte mogen geen ozon 

 genererende elektrische inrichtingen opgesteld wor-

den. De opslagruimte mag evenmin gelijktijdig voor de 

opslag van oplosmiddelen, brandstoff en, smeerstoff en, 

 chemicaliën of andere gasverwekkende stoff en gebruikt 

worden.  

Opslagtemperatuur
De temperatuur moet ca. 15°C bedragen, waarbij 

schommelingen van +20°C tot -10°C toegelaten zijn. 

Warmtebronnen zoals verwarmingselementen moeten 

een afstand van minstens 1 m tot de waar hebben en 

moeten niet direct op de waar afstralen.

Belichting
Elastomeren moeten tegen directe zonnestralen en 

 kunstmatige belichting met een hoog UV-aandeel 

 beschermd worden.Aan te bevelen is een belichting van 

de opslagruimte met conventionele gloeilampen.

Verpakking
Een gesloten verpakking, bijvoorbeeld in luchtdichte re-

servoirs of in polyethyleen zakken beschermt de waren 

tegen luchtuitwisseling en daarmee tegen zuurstof en 

ozon. Verpakkingsmaterialen mogen geen weekmakers 

of andere elastomeerschadelijke stoff en bevatten.

Mechanische spanningen
Elastomeerproducten moeten spanningsvrij opgeslagen 

worden. Dat betekent dat ze niet belast mogen worden 

door tocht, druk, buiging of andere krachten. 

Opslag van componenten
Bij opslag van componenten met reeds gemonteerde 

dichtingen moet men zeer voorzichtig te werk gaan. 

Door de trekspanningen in een uitgezette dichting ver-

snelt de veroudering op extreme wijze. De uitzettingen 

 moeten daarom constructief zo gering mogelijk ontwor-

pen  worden.

Ondanks optimale opslagvoorwaarden mogen de 

 componenten niet langer opgeslagen worden en steeds 

volgens het „fi rst-in fi rst-out“principe onmiddellijk ver-

der verwerkt worden.
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