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CHARAKTERYSTYKA
Ciśnienie robocze 6 bar (0,6 MPa)
Ciśnienie rozrywające 16 bar (1,6 MPa)

ZASTOSOWANIE
Wąż jest przeznaczony do przetaczania płynnych środków 
spożywczych w przemyśle mleczarskim, piwowarskim, 
owocowo-warzywnym, cukierniczym, mięsnym, drobiarskim 
i rybnym z wyłączeniem płynów zawierających powyżej 10% 
etanolu oraz olejów jadalnych. 
Wąż bardzo dobrze zachowuje swoje parametry 
przy pracy podczas niskich temperatur. 
Węże posiadają atest PZH.
Wąż jest odporny na ścieranie, warunki atmosferyczne oraz ozon.

Temperatura pracy
Od -35°C do +70°C 
Krótkotrwale na potrzeby sterylizacji +110°C

KONSTRUKCJA
Wykonana według normy PN-75/C-94250/45.

Warstwa wewnętrzna
Wysokiej jakości guma NR/SBR barwy kremowej z mieszanki 
dopuszczonej do kontaktu z żywnością oraz odpornej 
na środki czyszczące. 

Wzmocnienie
Przekładki z kordu syntetycznego o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna
Dopuszczona do kontaktu z żywnością guma barwy kremowej, 
czerwonej lub niebieskiej odporna na ścieranie, działanie 
warunków atmosferycznych i ozonu.

ZNAKOWANIE
Wąż znakowany różową taśmą. 

MAIN FEATURES
Working pressure 6 bar (0,6 MPa)
Burst pressure 16 bar (1,6 MPa)

APPLICATION
This hose may be used for food liquids transfer in the dairy 
industry, brewing industry, fruit- and vegetable processing, 
sugar industry, meat, poultry and fish processing, excluding liquids 
containing more than 10% of ethanol and edible oil. 
This hose maintains its parameters very well when operating 
at very low temperatures. 
This hose is certified by the Polish National Institute of Hygiene.
It is resistant to abrasion, weathering and ozone.

Operating temperature
From -35°C to +70°C
Briefly for sterilization up to +110°C.

CONSTRUCTION
According to PN-75/C-94250/45.

Inner tube
High quality NR/SBR beige rubber resistant to cleaning agents 
allowed for contact with food.

Reinforcement
Interlayers made of textile cord.

Cover
Abrasion, weather and ozone resistant beige, red or blue synthetic 
rubber allowed for contact with food. 

METHOD OF MARKING
These hoses are marked with a pink tape. 

WĘŻE DO SUBSTANCJI SPOŻYWCZYCH
HOSES FOR FOOD & BEVERAGES

0,6 MPa / 6 bar

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

16,0 ±0,75 5/8 28,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 0,45 kord / cord
20,0 ±0,75 25/32 32,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 0,51 kord / cord
25,0 ±0,75 1 35,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 0,64 kord / cord
31,5 ±0,75 1 15/64 41,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 0,78 kord / cord
38,0 ±0,75 1 1/2 48,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 0,92 kord / cord
40,0 ±1,50 1 9/16 50,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 0,96 kord / cord
50,0 ±1,50 2 62,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 1,44 kord / cord
63,0 ±1,50 2 1/2 75,0 6 0,6 87 16 2,6:1 20 1,81 kord / cord
80,0 ±2,00 3 5/32 93,0 6 0,6 87 16 2,6:1 10 2,54 kord / cord
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