
CHEMIKLER D-UPE

CHEMIE EN PETROCHEMIE
Chemicaliën en corrosieve producten/Transfer

Toepassingen
Geschikt voor doorvoer van de meeste corrosieve chemicaliën: sterke zuren,
hoog aromatische oplosmiddelen, gechloreerde en zuurstofhoudende
solventen, aromatische koolwaterstoffen, enz.
Voor vaste of mobiele installaties in de chemische- en aanverwante industrie.

Voordelen
n Een veelzijdige slang voor een breed spectrum van chemicaliën.
n  Zeer goede mechanische eigenschappen.
n  Binnenwand voldoet aan de eisen van de American Food en Drug

Administration (FDA).
n  Gladde binnenwand voor makkelijk uitstomen (tot 140 °C gedurende 30

minutes).
n  Uitstekend bestand tegen veroudering, weersinvloeden, en ozon.
n  Optimaal slijtvast en bestand tegen chemicaliën.
n  Hoewel zonder spiraal, kan deze slang ook werken onder vacuüm (0,9 bar).

Technische beschrijving
Binnenwand: UPE (reticulair polyethyleen met hoog moleculegewicht),
zwart, glad.
Versteviging: synthetisch textiel.
Buitenwand: chemisch en weersbestendig EPDM, zwart, doekafdruk.
Temperatuurbereik: -40 °C  tot +100 °C.
Electrische eigenschappen: binnenbuis UPE en buitenbuis van geleidend
rubber, R ≤ 106 Ω/lg.

Norm/Goedkeuring:
EN 12115.

Koppelingen
Gelieve ons te raadplegen voor speciaal ontworpen koppelingen. op aanvraag
verkrijgbaar.

Bijkomende informatie
Deze slang is getest en goedbevonden door het franse Instituut INERIS voor
gebruik in een ATEX omgeving.
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Lengte
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hoeveelheid
m

13 ± 0.5 5 23 ± 1.0 16 64 90 0.32 20 5013767 n

40 5013768 n

16 ± 0.5 5 26 ± 1.0 16 64 105 0.37 20 5013769 n

40 5013770 n

19 ± 0.5 6 31 ± 1.0 16 64 125 0.51 20 5013771 n

40 5013772 n

Markering

reliëfmarkering: TRELLEBORG - CHEMIKLER D-UPE - FDA - EN 12115:2011 - D - ND - WD 16 bar - Ω - maand/jaar - batch number - Made in France

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France

www.trelleborg.com/industrialhose


