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Niebieski

ZASTOSOWANIA
Przesył płynów spożywczych, Oleje spożywcze 
(np. z oliwek) oraz produktów tłustych, woda pitna 
(Niemcy), transfer środków chemicznych, farb i roz-
puszczalników

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI
Przemysł rolno-spożywczy, przemysł chemiczny

ZALETY
Ściana wewnętrzna PROFILINE AQUA PLUS, z PEHD, 
doskonale chroni właściwości organoleptyczne pły-
nów spożywczych. Wąż ten otrzymał  homologa-
cję KTW w kategorii A (woda pitna w Niemczech) 
Instytutu Higieny w Ruhr. Dodatkowo, wykazuje 
on wysoką obojętność chemiczną, co umożliwia 
również jego stosowanie do transferu produktów 
chemicznych.
W połączeniu ze strukturą z elastomeru PE uzyska-
liśmy elastyczny i wytrzymały produkt.

ZŁĄCZA
Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy 
uważać  by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrz-
nej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, 
tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Patrz tabela na stronach 106 do 109  kolumna E.
Model PROFILINE AQUA PLUS jest kompatybilny z 
szeroką gamą agresywnych środków chemicznych 
(kwasy, zasady, węglowodory, różne rozpuszczalniki). 
Rozpoznaliśmy jednak pewnie niezgodności che-
miczne: zalecamy zatem stosowanie węża Profiline 
Aqua Plus z następującymi produktami:
kwas siarkowy bichromowany oraz kwas siarkowy 
dymiący, związki bromu, związki chloru, kwas chro-
mosiarkawy, chlorek siarkawy, kwas azotowy o stę-
żeniu powyżej 50%, fluor gazowy, płynny fosgen, 
butylfenon, olej kamforowy, trójtlenek siarki.

WSZECHSTRONNY WĄŻ WIELOWARSTWOWY, KTÓRY DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ W PRZESYLE PŁYNÓW SPOŻYWCZYCH. 
Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną w Niemczech. Opatentowana, pięciowarstwowa konstrukcja z elastomeru polietylenu. Z oplotem tekstylnym 
z włóknami poliestrowymi oraz ścianą zewnętrzną z polietylenu o wysokiej gęstości.

Powłoka z PE z niebieskiego elastomeru

Warstwa pośrednia z elastomeru PE 

Wzmocnienie tekstylne

Ściana wewnętrzna z polietylenu o wysokiej gęstości
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PROFILINE-AQUA PLUS  ø int  16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch  (EU) N°10/2011    [Nr partii]

• sok owocowy
• wina
• mocne alkohole

• mleko
• oleje

SUBSTANCJE SYMULUJĄCE  A, B, C, D1, D2 

MARKOWANIE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM : 
Zaleca się przepłukanie węża przed pierwszym użyciem

NOWY CERTYFIKAT 2021
KIWA-21-DW-10090

10 +/- 0,5 15 +/- 0,5 2.5 87 48 16 90

13 +/- 0,5 20 +/- 0,5 3.5 161 48 16 110

19 +/- 0,7 27 +/- 0,7 4 254 48 16 215

25 +/- 0,8 34.5 +/- 0,8 4.75 394 48 16 295

mm mm mm barmm mm g/m bar mm


