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Furtun chimic RESIST M – NBR2

Aplicaţii: Furtun transfer chimic pentru multe medii de descărcare, în conformitate cu graficul de rezistenţă Semperit.Utilizabil şi ca furtun
pentru ulei mineral pentru multe produse comerciale din ulei mineral.Utilizabil ca furtun de siloz pentru materiale uscate, cum ar fi cereale şi
produse alimentare uscate.
Caracteristici: Tubul este rezistent la abrazivitate, antistatic şi nu transferă culoarea mediului transportat.
Norme / Înregistrare: SEN 12115:1999, TRbF 131/2:1992.BgWXXI:2002 (Cat.
Informaţii suplimentare: ATENţIE: Temperatura mediului de descărcare trebuie să fie mai mică decît punctul său de fierbere!
ATENţIE: Vă rugăm studiaţi graficul de rezistenţă Semperit sau, în caz de nelămuriri, contactaţi Semperit!
ATENţIE: Folosirea continuă la valori maxime scurtează considerabil perioada de utilizare!
ATENţIE: Pentru a fi siguri că ansamblul este etanş, acesta trebuie testat în conformitate cu DIN 12115:1999.
Domeniu temperatură: Tubul, în funcţie de mediul dedescărcare pînă la +80°C, furtunul, flexibil pînă la -35°C. Aburul de
Factor de siguranţă: 3,15 : 1
Tub: NBR2, alba, neted, rezistent la abrazivitate, antistatic.
Întăritură: Textilă, 2 sîrme transversale din cupru, spirală din oţel zincat.
Înveliş exterior: CR, negru, conductiv electric, rezistent la abrazivitate, ulei şi climat, îmbrăcăminte impregnată.
Identificare: Linie continuă, albastru deschis:”SEMPERIT S Resist-? Chemie NBR2″, precum şi marcare continuă ştanţată: SEMPERIT S
EN 12115 NBR2 SD (DN) PN16 bar Ohm Quarter/Year TRbF 131/2″.
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