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Flex. hose
for chemically corrosive vapours suction

Flexibilis cs�
korrozív kémiai g�zök elszívására

Construction:
�� Polyester fabric coated on both sides with

special thermoplastic rubber

�� Spring steel wire helix reinforcement,

incorporated between two thermowelded layers

Szerkezet:
�� Poliészter szövedék. Speciális h�re lágyuló gumival

bevonva mindkét oldalon

�� Rugalmas acélspirál er�sítés, beágyazva két

h�hegesztett PVC-réteg közé

Colour: Black

Standard lengths: 5/10/15 m

Diameters: from 40 to 500 mm (smaller and

itermediate diameters will be manufactured on

request)

Operative temperature range:
from -40 °C to +130 °C (peaks of 150 °C)

Technical Features:
�� Extremly high resistance to solvants and acid

smokes

�� High resistance to ozone and UV rays

�� Excellent resistance to continuous flexural and

compressive stress

Application field:
�� Chemically-corrosive smokes and vapour suction

�� High tempriture ventillation and suction

Alternative: Model DB.PE Polyamid non flattening

hose for exaust gas suction in garages

Szín: Fekete

Standard hossz: 5/10/15 m

Átmér�: 40-t�l 500 mm-ig (kisebb és közepes átmér�k

gyártása kívánságra)

Üzemi h�mérséklet-tartomány:
- 40 °C -tól +130 °C-ig (átmeneti 150 °C -os csúcsok)

M�szaki jellemz�k:
�� Kivételesen nagy ellenálló képesség oldószerekkel és

savas g�zökkel szemben

�� Nagy ellenálló képesség ózonnal és UV sugarakkal

szemben

�� Kiváló ellenálló képesség statikus hajlító és nyomó

feszültséggel szemben

Alkalmazási terület:
�� Kémiailag korrozív füstök és g�zök elszívása

�� Magas h�mérséklet� szell�zés és elszívás

Alternatíva: DB.PE nem horpadó poliamid cs� kipufogó

gázok elszívására garázsokban és szerel�m�helyekben.

Inside mm

Bels� mm

Weight kg/m

Súly kg/m

Bending radius mm*

Görbületi sugár mm*

Max. working pressure bar*

Max. üzemi nyomás bar*

Max. Vacuum pressure bar

Max.vákum bar

50 0.209 50 0.30 0.100

75 0.314 75 0.20 0.070

100 0.562 100 0.15 0.050

125 0.683 125 0.13 0.040

150 0.731 150 0.11 0.040

200 1.278 200 0.08 0.025

250 1.397 250 0.07 0.020

300 1.548 300 0.05 0.015

350 1.597 350 0.04 0.015

400 1.769 400 0.04 0.015

450 1.990 450 0.03 0.010

500 2.212 500 0.03 0.010


