
Polİüretan Emİş 
HortumlarI



YAPI
Hortum Duvarı: %100 Ester bazlı poliüretan
Spiral: Bakır kaplı yüksek mukavemetli çelik tel
Renk: Şeffaf
Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 90°C (kısa süre için +125 °C)
Emiş Gücü: 0,02bar – 0,35bar (çapa göre)

ÖZELLİKLER
• Maksimum esneklik 
• Yüksek sıkıştırılabilirlik (5:1)
• Hareketli uygulamalara uygun çözüm
• Hafif
• PVC hortumlara kıyasla çok yüksek çalışma ömrü ve performansı
• Statik elektriğin boşaltılmasına yardımcı
• Düşük stoklama maliyeti
• Kolay montaj
• Üzerinde minimum parçacık birikimi sağlayan pürüzsüz iç yüzey
• Aşınma, kesilme, mineral yağlar, hava koşulları, UV ışınları ve yaşlanmaya 
karşı dayanıklılık
• İyi eğilme yarıçapı
• Kadmiyum ve Halojen gibi kanserojen maddeler içermeyerek yangın 
esnasında alev iletmez ve yoğun duman çıkarmayarak çevreye, sağlığa ve 
cihazlara zararlı gaz ve asit oluşturmaz.

1- Hortum duvarına entegre bakır
     kaplı çelik tel 
2- Şeffaf poliüretan hortum duvarı
3- 0,6mm ester bazlı poliüretan

PU FLEX MEDIUM
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UYGULAMALAR

PU Flex Medium Teknİk Bİlgİ

• Talaş, granül, küçük taş-toprak gibi aşındırıcı maddelerin tahliyesinde
• Toz, duman, tekstil ipliği, kağıt, kimyasallar gibi küçük tanecikli parçaların tahliyesinde
• Yağ buharı ve kaynak dumanı gibi gazların tahliyesinde
• Ağaç işleri, plastik, seramik, tekstil ve diğer yüksek elastikiyet istenen sektörlerde





doğru kalınlık 
ölçüm tekniği



YAPI
Hortum Duvarı: %100 Ester bazlı poliüretan
Spiral: Bakır kaplı yüksek mukavemetli çelik tel
Renk: Şeffaf
Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 90°C (kısa süre için +125 °C)
Emiş Gücü: 0,03bar – 0,2bar (çapa göre)

ÖZELLİKLER
• Maksimum esneklik 
• Yüksek sıkıştırılabilirlik (5:1)
• Hareketli uygulamalara en iyi çözüm
• Hafif
• PVC hortumlara kıyasla çok yüksek çalışma ömrü ve performansı
• Statik elektriğin boşaltılmasına yardımcı
• Düşük stoklama maliyeti
• Kolay montaj
• Üzerinde minimum parçacık birikimi sağlayan pürüzsüz iç yüzey
• Aşınma, kesilme, mineral yağlar, hava koşulları, UV ışınları ve yaşlanmaya 
karşı dayanıklılık
• İyi eğilme yarıçapı
• Avrupa Birliği Sağlık, Çevre ve Alev Dayanım sertifikalarına sahip (REACH, 
RoHS, UL 94) 
• Kadmiyum ve Halojen gibi kanserojen maddeler içermeyerek yangın 
esnasında alev iletmez ve yoğun duman çıkarmayarak çevreye, sağlığa ve 
cihazlara zararlı gaz ve asit oluşturmaz.

1- Hortum duvarına entegre 
    bakır kaplı çelik tel                                                                                               
2- Şeffaf poliüretan hortum duvarı
3- 0,4mm – 0,75mm (çapa göre) 
    ester bazlı poliüretan
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PU FLEX EXTRA SOFT



UYGULAMALAR

PU Flex EXTRA SOFT Teknİk Bİlgİ

• Talaş, granül, küçük taş-toprak gibi aşındırıcı maddelerin tahliyesinde
• Toz, duman, tekstil ipliği, kağıt, kimyasallar gibi küçük tanecikli parçaların tahliyesinde
• Yağ buharı ve kaynak dumanı gibi gazların tahliyesinde
• Ağaç işleri, plastik, seramik, tekstil ve diğer yüksek elastikiyet istenen sektörlerde
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