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FIȘĂ TEHNICĂ

TUB FLEXIBIL ANTIBACTERIAN

COD: 809.05.50

Tubul flexibil antibacterian este utilizat pentru circulația aerului de la distribuitor până la intrar-
ea sau ieșirea aerului din încăperile ventilate. Este adecvat pentru montarea în plăci de beton, 
tavane false sau pe perete.

Structură cu pereți dubli din polietilenă de înaltă densitate (HDPE). 
Parte internă netedă, înveliș exterior striat.
Dotat la capete cu capace de etanșare împotriva prafului pentru protejarea componentelor in-
terne în timpul instalării.
Fabricat din materii prime noi de înaltă calitate și fără contaminanți, conform Regulamentului 
D.M.N. 174 din 04/2004 și Regulamentului European EN 61386-24, fiind astfel garantate:
• caracteristicile antibacteriene, anti-microbiene și antistatice;
• rezistență ridicată la încărcările statice;
• elasticitate mare, revine automat la forma inițială
• rază de îndoire redusă

Tratament anti-microbian Sanitized® care permite reducerea cu peste 99% a încărcăturii bacter-
iene de pe suprafețele interne ale tuburilor  pentru a preveni formarea bacteriilor și fungilor. Zinc 
piritionul, o substanță antibacteriană, previne apariția mirosurilor neplăcute.

CARACTERISTICI

Eficiența funcției igienizante pe întreaga durată de viață a produsului a fost testată de labora-
toarele elvețiene Sanitized® pentru o gamă largă de germeni patogeni, cum ar fi staphylococcus 
aureus, legionella pneumophila, pseudomonas aeruginosa și legionella pneumophila.

Test Metoda Procentaj Certificare

Antibacterian
ASTME 2149-10 99,6 %

SANITIZED AG
LYSSACHSTR.95
CH-3400 BURGDORF
ELVETIA

ISO 22196:2007 99,9%

Antifungic EN ISO 22196:2007
Nu s-a observat dezvoltar-
ea fungilor

Antistatic Metoda interna 96%
ABCS SRL
VIA SOLAR, 32- 20144 
MILAN ITALY
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PERFORMANȚE

Material HDPE

Diametru exterior mm 75

Diametru interior mm 63

Strat interior

Antibacterian

Antifungic

Antistatic

Suprafață strat exterior Autostingere

Ondulație internă < 5%

Greutate g/m 250

Lungimea rolei m 50

Dimensiuni rolă

D. exterior

cm

113

D. interior 52

Înălțime 43

Rezistență la presiune N >750

Interval temperatură de lucru °C -30 ÷ +60

Interval temperatură montare °C -5 ÷ +60

Interval încovoiere minimă mm 225

Debit de aer la 2m/s m3/h 22,44

Scădere de presiune la 2m/s

Rectiliniară (1m)

Pa

1,04

Îndoire 90° 0,79

Îndoire 180° 1,30

Debit de aer la 2,5m/s m3/h 28,06

Scădere de presiune la 2,5m/s

Rectiliniară (1m)

Pa

1,62

Îndoire 90° 1,24

Îndoire 180° 2,03

Debit de aer la 3m/s m3/h 33,67

Scădere de presiune la 3m/s

Rectiliniară (1m)

Pa

2,33

Îndoire 90° 1,79

Îndoire 180° 2,93

CERTIFICĂRI

Tubulatură dezvoltată în conformitate cu reglementările stricte în materie de sisteme de aer 
condiționat și ventilație. Testele efectuate asupra produsului de către renumitul Institut german 
de Igienă HY certifică conformitatea tubului cu următoarele regulamente:
VDI 6022 (07/2011)
SWKI VA104-01 (04/2006) 
ÖNorm H6021 (09/2003) 
ÖNorm H6038 (02/2014)


