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• sucuri de fructe
• vinuri
• alcooluri tari

• lapte
• uleiurialimentare

AVANTAJE
•  Flexibilitate ridicată
•  Stabilitate dimensională excelentă
•  Rezistență ridicată
Peretele interior al PROFILINE AQUA PLUS SOFT, 
realizat din HDPE, reflectă perfect proprietățile or-
ganoleptice ale lichidelor alimentare. Prin urmare, 
acest furtun a fost aprobat KTW „A“ (apă potabilă 
Germania), de Institutul Igiena din zona Ruhr.
Aceste verificări sunt:
•   în recomandarea KTW pentru o revizuire a 

depunerii chimice în apa de băut, testată asupra 
produsului final.

•   Testul DVGW W270 este un test de material 
microbiologic.

•  În plus, este foarte inerent din punct de vedere 

chimic, ceea ce permite, de asemenea, ca acesta 
să fie utilizat pentru transportul produselor 
chimice.

Structura elastomerului PE asigură un furtun flexibil 
și rezistent.
Comparativ cu PROFILINE AQUA PLUS, această nouă 
versiune este mult mai flexibilă și, prin urmare, foarte 
potrivită pentru aplicații în medii cu raze mici. În com-
binație cu stabilitatea dimensională clară, stabilește 
noi standarde în domeniul apei potabile.

RACCORDURI
Racorduri cu cleme, cu insertie sau canelate.Coliere 
cu banda actionate elicoidal cu surub sau cu piulita 
fluture.Racorduri rabatabile. Ondularea este posibila 
cu racorduri netaietoare.

TINUTA CHIMICĂ
Consultați tabelul de la 102 la 105 coloana E.
PROFILINE AQUA PLUS este compatibil cu o gamă 
largă de produse chimice agresive (acizi, alcalii, 
hidrocarburi, diferiți solvenți). Am observat, totuși, 
unele discrepanțe cunoscute; Prin urmare, descura-
jăm în mod oficial utilizarea PROFILINE AQUA PLUS 
SOFT. cu următoarele produse:
bicromatului și acid sulfuric, acid sulfuric fumans, 
compuși de brom, compuși ai clorului chromosulfo-
nique clorura acidă, acid sulfonic, acid azotic cu mai 
mult de 50% fluor gazos, fosgen lichid, butylphéno-
ne, ulei de camfor, trioxid de sulf.

FURTUN MULTISTRAT POLIVALENT, CARE ESTE ADAPTAT PERFECT TRANSFERULUI DE LICHIDE ALIMENTARE.
Conceptie exclusiva, cinci straturi, brevetat, din termoplastic. Cu armatura textila din fibra poliester si perete interior din polietilena de inalta densitate.

MUTAREA FLUIDELOR SUB PRESIUNE | FURTUNURI FLEXIBILE | PRODUSE ALIMENTARE |

PROFILINE-AQUA PLUS SOFT  ø int  16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch  (EU) N°10/2011    [N° lot]

Albastru

SIMULANTS    A, B, C, D1, D2 APLICATII
Transferul lichidelor alimentare, apa potabila 
(Germania), transferul produselor chimice, vopsele  
si solventi

SECTOARELE DE ACTIVITATE
Industrie agroalimentara, expozitii, industria chimica

PE acoperire din elastomer albastru

Un strat intermediar din elastomer PE

Armatura textila

Perete interioară din polietilenă, natural, alimentar

MARCAJ

INAINTE DE UTILIZARE: 
Va recomandam sa clatiti furtunul inainte de prima utilizare

CERTIFICAT NOU 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

mm mm mm barmm mm g/m bar mm


