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PP-3-SLOJNI ODTOK
3 sloji za 3 posebne lastnosti
Gladek notranji sloj preprečuje nastanek
skorje in pripomore k dobri zvočni izolaciji.
Masivni srednji sloj omogoča visoko togost
in robustnost.
Rjavi zunanji sloj pa jamči za zelo dobro
udarno žilavost – tudi pri nizkih
temperaturah

3 sloji v MASTER 3

Nova odtočna cev Pipelife MASTER 3 je sestavljena iz treh slojev,
ki so optimalno medsebojno prilagojeni. Izpolnjuje vse zahteve za
odtočne sisteme v sodobni stanovanjski in industrijski gradnji.

in notranji sloj

Vsak sloj s svojimi značilnostmi posebno vpliva na lastnosti cevi.
srednji sloj

Gladek notranji sloj
iz
•
•
•

Polypropylen Copolymer (PP-CO)
ni prekinitve vodnega stebriča → nizka hrupnost
signalno bela za optimalno možnost preverjanja s kamero
visoka zmogljivost odtoka

Masivni srednji sloj
iz
•
•
•

ojačenega z minerali Polypropylen (PP-MV)
visoka obročna in vzdolžna togost
dobra absorpcija zvoka
visoka oblikovna stabilnost

Zunanji sloj z visoko udarno žilavostjo
iz
•
•
•

Polypropylen Copolymer (PP-CO)
zelo robusten
ni lomov obojk
zanesljivo polaganje tudi pri nizkih temperaturah

zunanjega sloja
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Vrhunska kakovost
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Vaš specializirani prodajalec priporoča
Pipelife MASTER 3:

za MASTER 3 zahteva uporabo samo zelo kakovostnih surovin.
Najsodobnejša 3-slojna tehnologija ekstrudiranja in objemk
zagotavljata zelo visoko natančnost ujemanja in tesnost. Zaupajte
izkušnjam in zanesljivosti uglednega avstrijskega proizvajalca cevi.

Barva
zunanjega sloja RAL 8012 rdeče rjava
srednji sloj RAL 9011 grafitno črn
in notranji sloj RAL 9003 signalno bel

Temperaturna obstojnost v skladu z zahtevami
ON-EN 1451-1
Dolgotrajna temperaturna obremenjenost: maks. 95 °C

Kemična obstojnost
je neobčutljiv za kisline in baze v območju od pH 2 do pH 12

Simbol ledenega kristala
MASTER 3 – hišne odtočne cevi ustrezajo povišanim zahtevam na
področju udarne žilavosti. Te cevi so primerne tudi za polaganje pri
temperaturah pod –10 °C.

Preverjanja
Preverjanja so bila opravljena na avstrijski pooblaščeni in akreditirani
ustanovi za preskušanje „OFI“ Österreichischen Forschungsinstitut
für Chemie und Technik.

Součinkovanje 3 slojev in njihove posebne
značilnosti zagotavljajo cevnemu sistemu
MASTER 3 obilo pozitivnih lastnosti:
+
+
+
+
+

visoka obročna in vzdolžna togost
visoka odtočna zmogljivost
izjemna zvočna izolacija
visoka udarna žilavost
dolga življenjska

doba in visoka kakovost izdelkov

Pipelife Slovenija d.o.o.
Ljubljanska 52/a
Slovenia- 1236 Trzin
Tel: +386.1.530.2220 or 21
Fax: +386.1.530.2222
Email: info@pipelife.si

