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ZALETY
•   Wysoka elastyczność
•   Doskonała stabilność wymiarowa
•   Wysoka odporność
Wewnętrzna ściana PROFILINE AQUA PLUS SOFT, z 
HDPE, doskonale odzwierciedla właściwości orga-
noleptyczne płynów spożywczych. Dlatego ten wąż 
został zatwierdzony KTW „A” (woda pitna Niemcy) 
przez Instytut Higieny Zagłębia Ruhry.
Te weryfikacje to:
•  w zaleceniu KTW dotyczącym przeglądu osadzania 

chemicznego w wodzie pitnej, testowanego na 
produkcie końcowym.

•  test DVGW W270 jest testem materiałowym mi-
krobiologicznym.

Ponadto jest bardzo chemicznie obojętny, co pozwa-
la również na jego wykorzystanie do przenoszenia 
chemikaliów. Struktura elastomeru PE zapewnia 
elastyczny i odporny wąż.
W porównaniu do PROFILINE AQUA PLUS, ta nowa 
wersja jest znacznie bardziej elastyczne i dlatego 
bardzo dobrze nadaje się do zastosowań w małych 
środków ray. W połączeniu z wyraźną stabilnością 
wymiarów wyznacza nowe standardy w dziedzinie 
wody pitnej.

ZŁĄCZA
Złączki ekspresowe, szybkozłączki do oliwy lub złączki 
z karbowaną końcówką lub gardzielą.

Opaski, czopki lub nauszniki. Przed montażem na-
leży uważać, aby końcówka nie była szkodliwa dla 
dętki (szczególnie o słabo odklejanych złączkach 
tak ostrych).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Patrz tabela od 106 do 109  kolumna E.
PROFILINE AQUA PLUS SOFT jest kompatybilny z sze-
roką gamą agresywnych chemikaliów (kwasy, zasady, 
węglowodory, różne rozpuszczalniki). Zauważyliśmy 
jednak niektóre znane niezgodności; Dlatego formal-
nie odradzamy używanie Profiline Aqua Plus Soft z 
następującymi produktami:
dichromian dymiący kwas siarkowy i kwas siarkowy, 
związki bromu, związki chloru, kwas chromosulfo-

WSZECHSTRONNY WĄŻ WIELOWARSTWOWY, IDEALNY DO PRZESYŁANIA PŁYNNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
Elastyczny i wysoce odporny, z pięciowarstwowego polietylenu.
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Niebieski

nique chlorek sulfonowy, kwas azotowy o więcej niż 
50% gazu fluoru, ciekłego fosgenu, butylphénone, 
olejek kamforowy, trójtlenek siarki.

SUBSTANCJE SYMULUJĄCE  A, B, C, D1, D2 ZASTOSOWANIA
Przesył płynów spożywczych, oleje spożywcze (np. z 
oliwek) oraz produktów tłustych, woda pitna (Niemcy), 
transfer środków chemicznych, farb i rozpuszczal-
ników

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI
Przemysł rolno-spożywczy
Przemysł chemiczny

Powłoka z PE z niebieskiego elastomeru

Warstwa pośrednia z elastomeru PE 

Wzmocnienie tekstylne

Ściana wewnętrzna z polietylenu, naturalna, spożywcza

MARKOWANIE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM : 
Zaleca się przepłukanie węża przed pierwszym użyciem

NOWY CERTYFIKAT 2021
KIWA-21-DW-10091

13 +/- 0,6 19 +/- 0,6 3 134 48 16 125

19 +/- 0,7 26 +/- 0,7 3.5 221 48 16 210

25 +/- 0,8 33.5 +/- 0,8 4.25 348 48 16 230
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