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Översikt och tekniska data 
Tallriksstöd, TFS

-Tänk på miljön innan du skriver ut.

Tallriksstöd 57844, se tekniska data på nästa sida.

Tallriksstöd för effektiv och säker sättning av  
glaserat flatgods under brännprocessen.

Eldfast material av Corderit, max. 1300 oC.
 
Tallriksstöd med plan yta och integrerade ben. 

Finns i sex olika storlekar.

Kan produceras i andra kvaliteter och storlekar 
beroende på kundens önskemål.

Generellt 
Tallriksstöd används främst för att optimera sättningen av glaserat flatgods med avtorkad botten. För produkter som är 
helglaserade används andra typer av produkter med ett s.k. pin-system.

Produkterna är tillverkade av ett eldfast material, som kallas Corderit, och är lämpliga för bränningsprocesser upp till  
ca 1300 oC (Maxtemperatur). 
 
Tallrikstöd typ TFS (Toal Foot Support) är praktiskt taget små sättplattor med integrerade ben som ger ett bra stöd för  
tallriken under bränningen och minskar risken för skevning.  
 
Produkterna är producerade i Corderit, ett eldfast material av bra kvalitet, som klarar temperaturer upp till ca 1300 oC. 
TFS-serien med integrerade ben är framtagna för att staplas ovanpå varandra. Total staplingshöjd varierar från fall till 
fall, då detta påverkas av faktorer som sättytans jämnhet i ugnen och mängden rörelser under processen, men generellt 
brukar man inte rekommendera mer än 20 st tallriksställ i höjd med hänsyn till risk för instabilitet och ras.

Ugnens atmosfär har också en betydelse t.ex. kan en del föroreningar från glasyrer få ytan på corderiten att flagna.  
Detta är dock mycket ovanligt och handlar ofta om mycket aggressiva miljöer. Vid sådana tillfällen finns det möjlighet att 
byta typ av tallriksställ som innehåller material som är mer resistenta mot den här typen av reaktioner.
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TFS

Modell Art.nr Dimensioner Vikt
Alla mått i mm Dia (A) Dia (B) Ben (C) Höjd (D) Tjocklek (kg)

Tallriksstöd TFS 160/40 57844 130,0 N/A 35,0 39,0 9,0 0,5

Tallriksstöd TFS 180/40 57845 182,0 N/A 36,0 40,0 10,3 0,7

Tallriksstöd TFS 200/40 57846 204.0 N/A 36,0 56,0 11,0 0,8

Tallriksstöd TFS 230/40 57847 238,0 270,0 40,0 42,0 11,6 1,1

Tallriksstöd TFS 270/50 57848 238,0 N/A 40,0 52,0 11,6 1,4

Tallriksstöd TFS 310/50 57849 272,0 310,0 40,0 54,5 14,0 1,8
Vi reserverar oss för ev. fel samt rätten till ändringar utan föregående notis
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