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FIŞĂ TEHNICĂ 
FURTUN CERTIFICAT APĂ POTABILĂ PURE 
 
Descriere: Furtun certificat KTW-A și DVGW W 270 din TPE fabricat pentru utilizare cu apă potabilă și alte 

lichide pentru consum uman în conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 (simulanții A-B-C-D1). Acest 

furtun PURE, non-toxic și cu brevet fără plastifiant, este extrem de flexibil și rezistent datorită formulei TPE 

și a plasei NTS Plus ce garantează ușurința manipulării în toate condițiile, fără noduri și răsuciri. 

Straturile interioare și exterioare sunt realizate din materiale elastomerice 

termoplastice aprobate pentru contactul cu alimentele, ambele având un 

indice de migrație nul, datorită absenței plastifianților lichizi. Datorită plăcii 

duble NTS, PURE este un furtun capabil să ofere rezistență și performanțe și 

mai bune, precum și o maleabilitate excelentă, prevenind astfel formarea de 

noduri și răsuciri și asigurând un flux constant. 

Certificări: Furtunul a fost certificat în laboratorul german al Institutului de igienă și respectă cele mai 

stricte reglementări din industria alimentară germană și europeană. 

Regulamentul European atestă conformitatea materialelor și 

articolelor din plastic destinate utilizării în contact cu produsele 

alimentare , după verificarea și măsurarea migrării materiei din 

astfel de articole în lichid. 

Conformități materiale: 

✓ Conform REACh; 

✓ Conform RoHS; 

✓ Fără PAH (hidrocarburi aromatice policiclice); 

✓ Formulă fără ftalați (<0.1% w/w). 

Temperatura de lucru: -30°C … +70°C 

Aplicaţii: Apă potabilă și alte lichide pentru consum uman. 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Diam. int 
Ø 

mm 

Diam. ext 
Ø 

mm 

Presiune de 
lucru 
bar 

Presiune de 
spargere 

bar 

Raza de 
curbură 

mm 

Greutate 
g/m 

Lungime de 
rolă 
m 

10 15 10 30 50 88 25 
10 15 10 30 55 88 50 

12,3 17,5 10 30 70 110 25 
12,3 17,5 10 30 70 110 50 
18,7 25,7 10 30 90 220 25 
18,7 25,7 10 30 90 220 50 
24,8 32,8 9 27 110 320 25 

       

 


