
39
Ver. 1/2023/W/EP

CHARAKTERYSTYKA
Ciśnienie robocze 10 bar (1,0 MPa)
Ciśnienie rozrywające 30 bar (3,0 MPa)
Antyelektrostatyczny

ZASTOSOWANIE
Antyelektrostatyczny wąż powszechnie używany do przesyłu 
paliw konwencjonalnych (benzyny), ojeju napędowego, biodiesla, 
bioetanolu oraz olejów.
Wąż jest odporny na działanie warunków atmosferycznych 
oraz ozonu. 
Temperatura pracy
Od -30°C do +100°C dla oleju
Od -30°C do +55°C dla paliw

KONSTRUKCJA
Wykonana według autorskiego projektu 
Stomil WT-33/BZPG.
Dodatkowo wąż spełnia wymagania normy EN 1360 
pod względem odporności chemicznej.

Warstwa wewnętrzna
Wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR odporna 
na działanie olejów i paliw zawierających 15% 
związków tlenowych oraz biodiesla – mieszaniny oleju 
napędowego 80% z estrami kwasów tłuszczowych 
(biokomponentami) 20%.

Wzmocnienie
Oplot z nici syntetycznych o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna
Wysokiej jakości gładka, antyelektrostatyczna guma barwy czarnej 
z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie paliw i olejów, 
a także na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych 
i ozonu.

ZNAKOWANIE
Wąż znakowany białą farbą.

MAIN FEATURES
Working pressure 10 bar (1,0 MPa)
Burst pressure 30 bar (3,0 MPa)
Antistatic 

APPLICATION
This antistatic delivery hose is designed to be used for fuels 
(including petrol), diesel fuel, biodiesel, bioethanol and oils.
This hose is resistant to weathering and ozone. 

Operating temperature
From -30°C to +100°C for oil
From -30°C to +55°C for fuels

CONSTRUCTION
According to Stomil’s design WT-33/BZPG.
Additionally it meets the requirements of EN 1360 
in terms of chemical resistance.

Inner tube
High quality antistatic NBR black synthetic rubber resistant to oil 
and fuels containing up to 15% of oxygen compounds, 
as well as biodiesel (a mixture of 80% fuel oil and 20% 
of bio-components – fatty acid esters).

Reinforcement
Interlayers made of high tensile synthetic threads.

Cover
Antistatic, black, synthetic rubber resistant to fuels, oil, 
weather and ozone with smooth surface.

METHOD OF MARKING
Hoses are marked with white print.

WĘŻE DO PALIW I OLEJÓW
FUEL AND OIL HOSES

1,0 MPa / 10 bar

mm cal / inch mm bar MPa psi bar m kg/m

6,3 ±0,80 1/4 12,0 10 1,0 145 30 3:1 50 0,12 nici / threads
8,0 ±0,80 5/16 15,0 10 1,0 145 30 3:1 50 0,17 nici / threads

10,0 ±0,80 3/8 17,0 10 1,0 145 30 3:1 50 0,20 nici / threads
12,5 ±0,80 1/2 19,0 10 1,0 145 30 3:1 50 0,23 nici / threads
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