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Nieuwe siliconenpakkingen in RVS 
wandmontagebehuizingen en klemmenkasten van 
Eldon bieden enorme voordelen voor gebruikers
Eldon ligt altijd voor en houdt de klant altijd in gedachten. Nu vervangt het bedrijf als eerste in 
de industrie de pakkingen van polyurethaan in zijn RVS wandmontagebehuizingen en 
klemmenkasten door een siliconenpakking. Hierdoor zijn deze producten de perfecte keuze 
voor hygiënische omgevingen zoals bij voedsel, dranken en farmaceutische producten, 
omgevingen met een hoge blootstelling aan water of agressieve omgevingen zoals bij onder 
andere olie, gas en maritieme toepassingen. Het productmanagement van Eldon heeft 
besloten siliconenpakkingen te gebruiken naar aanleiding van een uitgebreide analyse van de 
markt voor RVS behuizingen en de vele voordelen die deze pakkingen aan klanten bieden. 

Alle RVS wandmontagebehuizingen en klemmenkasten van Eldon in zowel AISI304L (1.4307) als 
AISI316L (1.4404) worden uitgerust met nieuwe siliconenpakking. Dankzij de goede isolerende 
eigenschappen is naleving van de strengste regelgeving voor gezondheid en veiligheid mogelijk. 
Bovendien zijn de pakkingen geschikt voor gebruik in alle omgevingen waar eerst pakkingen van 
polyurethaan werden gebruikt.

Het siliconenrubber van het nieuwe pakkingsmateriaal is een anorganisch, synthetisch elastomeer dat 
bestaat uit netvormig polymeer op basis van siliconen dat is versterkt met vulmateriaal. Siliconenrubber 
biedt een unieke combinatie van chemische en mechanische eigenschappen die niet kan worden 
geëvenaard door andere pakkingsmaterialen.

Goede afdichting, langere levensduur
Siliconen beschikken over uitstekende vormingskarakteristieken en zodoende zorgt de pakking zorgt 
voor een zeer goede afdichting tussen de behuizing en de deur. Hierdoor kunnen klanten zeer hoge 
beschermingsklassen behalen.

Door de hoge mate van flexibiliteit en veerkracht zullen siliconenafdichtingen nooit vervormen of 
verslechteren, hoe vaak de deur van de behuizing ook wordt geopend en gesloten. In combinatie met 
de hoge materiaalsterkte zorgt dit voor een langere levensduur van de pakking.

Hoge bestendigheid tegen chemicaliën en weersinvloeden
Een ander kenmerk van de siliconenafdichting is de hoge bestendigheid tegen chemicaliën en extreme 
weersomstandigheden (regen, sneeuw, vochtigheid, ozon en uv). Klanten kunnen de RVS behuizingen 
van Eldon daardoor gebruiken in agressievere omgevingen dan ooit tevoren.
Dankzij de gesloten-celstructuur van siliconenrubber heeft de pakking een zeer lage 
waterabsorptiewaarde en weten klanten zeker dat hun componenten zijn beschermd tegen de externe 
omgeving, zelfs wanneer de behuizing wordt blootgesteld aan water en een hoge mate van uv-straling.

Verbeterde behuizingen binnenkort verkrijgbaar
Eldon zal de voorraad RVS behuizingen met pakkingen van polyurethaan verminderen voordat 
behuizingen met de nieuwe siliconenpakkingen worden geïntroduceerd. Dit zorgt ervoor dat behuizingen 
met siliconenpakkingen zo spoedig mogelijk na de introductiedatum beschikbaar zullen zijn voor 
eindgebruikers. Eldon zal geen gemengde leveringen doen voor bestellingen op basis van inkooporders.
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