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Fleksibilne antibakterijske 
in antistatične cevi 

Fleksibilne rezračevalne cevi služijo za prenos zraka v prez-
račevalnih in rekuperacijskih sistemih. Za cevi je značilna 
velika prilagodljivost, kar se odraža v fleksibilnosti names-
titve in majhnem radiju upogiba, brez uporabe dodatnih pov-
ezovalnih elementov. Zasnova cevi je zagotavlja mehansko 
odpornost nad 500 N (SPECTRA-1000), kar omogoča na-
mestitev cevi v konstrukcijski beton med samimi gradbenimi 
deli. Dvostenska konstrukcija cevi z delno zaprtimi zračnimi 
prazninami duši hrup in zagotavlja toplotno izolacijo. Cev je 
na voljo v različnih premerih, kar omogoča optimalno izbiro 
glede na zahteve prezračevalnega sistema in gradbenih po-
gojev. Konci cevi so v proizvodnem procesu zavarovani in 
zatesnjeni, celotni kolut pa je zaščiten, kar preprečuje more-
bitno kontaminacijo med prevozom in skladiščenjem. Upo-
rabljeni materiali izpolnjujejo zahteve za uporabo v prehram-
beni industriji. Antibakterijska plast cevi SPECTRA-1000, ki 
vsebuje srebro, je podobna plasti, ki se uporablja pri hlajenju 
in medicinskih izdelkih.

Kazalo

Primerjava cevi SPECTRA-1000 in AIRCOR Stran 16
Cevi PE-FLEX SPECTRA-1000 Stran 17
Cevi AIRCOR Stran 20
Dodatna oprema Stran 23
Koda za naročanje Stran 24
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30 let
garancije*

* za učinkovito antibakterijsko in protiglivično zaščito cevi 
SPECTRA-1000
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Lastnosti AIRCOR PE-FLEX SPECTRA 1000

Barve Bela Siva

Premeri 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200

Trdnost 450 N 500 N

Lastnosti
Material z omejenimi antibakterijskimi in 
protiglivičnimi lastnostmi, gladka površina, 
antistatična, fluorescentna pod UV svetlobo

Antibakterijski sloj (ISO 22196:2011), 
protiglivični sloj (PN-EN ISO 846:2019), 
antistatična plast, izjemno gladka površina, 

fluorescentna pod UV svetlobo

Zmanjšanje bakterij v 
prezračevalnih kanalih N/A

E. Coli - 99,7%
S. aureus - 99,7%

P. aeruginosa - 98,6% 
L. pneumophila - 66,3% 

S. enterica - 99,7%

Učinkovitost pri 
omejevanju rasti gliv v 
prezračevalnih kanalih

N/A

A. brasiliensis - 100% 
P. expansum - 100% 
C. albicans - 100% 

S. cerevisiae - 100%

Certifikati in laboratorijski 
testi

• Sanitized - Potrjuje odsotnost bakterij 
v ceveh, in zagotavlja visoke standarde 

kakovosti.
• ÖNorm H6021 - Za zaščito in čiščenje 

prezračevalnih sistemov.
• VDI 6022 - SWKI VA104-01 - Za higieno 

prezračevalnih in klimatskih sistemov.
• ÖNorm H6038 - Za načrtovanje, mon-

tažo, izvedbo, uporabo in vzdrževanje 
prezračevalnih sistemov.

Testi protibakterijskih in fungistatičnih 
lastnosti so bili izvedeni v skladu z ISO 
22196:2011 in PN-EN ISO 846:2019 v 
naslednjem akreditiranem mikrobiološkem 
laboratoriju: Łukasiewicz - Inštitut za 
inženiring polimernih materialov in barvil/
Laboratorij za TB v Torunu. Preskus migracije 
mikrobiološko aktivnih spojin je bil izveden 
po standardih PN-EN1186-3:2005 in PN-
EN1186-14:2005 v J.S. Hamilton Poljska 
akreditiran laboratorij. Izdelki imajo higienski 

certifikat PZH

Primerjava lastnosti cevi
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Prezračevalni kanali PE-FLEX Spectra-1000 se uporabljajo 
za prenos zraka v prezračevalnih in rekuperacijskih sistemih 
v stanovanjskih, javnih in industrijskih zgradbah.
Notranja stena je v celoti izdelana iz antibakterijskega in 
protiglivičnega materiala, ki ščiti kanale pred naseljevanjem 
nezaželenih in za ljudi nevarnih mikroorganizmov. Zasnova 
cevi je zaščitena s patenti. Nastala je v sodelovanju z znan-
stvenimi centri v okviru raziskovalnega projekta, v katerem je 
bila potrjena visoka učinkovitost proti različnim vrstam bak-
terij in gliv. Material vsebuje srebro, baker in druge mikro-
biološko aktivne spojine v polimerni matrici, tako da niso 
podvrženi migraciji, ionizaciji in eluciji. Praktična odsotnost 
migracije biološko aktivnih spojin iz polimera je bila potrjena 
z laboratorijskimi testi, ki so bili opravljeni v bistveno agre-
sivnejših okoljih v primerjavi s prezračevalnimi sistemi. Upo-
rabljene snovi v praksi zagotavljajo nedoločen baktericidni in 
fungicidni učinek ter preprečujejo nastanek obrambnih meh-
anizmov bakterij in gliv ne glede na temperaturo in vlažnost 
zraka. Sestava uporabljenih materialov je popolnoma varna 
za ljudi, živali in rastline. Poleg tega so vsi uporabljeni mate-
riali odobreni za stik z živili.

Za kanale je značilna zelo visoka fleksibilnost, tako da jih je 
mogoče prosto oblikovati, upogniti pri zelo majhnih polmerih 
(glede na dovoljene polmere upogiba) in se prilagajati pogo-
jem vgradnje, brez potrebe po dodatnih pritrdilnih elementih.

Struktura cevi zagotavlja mehansko tlačno trdnost nad 500 
N, kar omogoča njihovo vgradnjo v konstrukcijski beton pri 
izvajanju gradbenih del.

Notranja stena kanala deluje tudi antistatično, kar zmanjšuje 
usedanje in nabiranje prahu v kanalih. Gladka notranja pov-
ršina omogoča visoke pretoke zraka z nizkimi izgubami tlaka, 
kar prispeva k nizki porabi energije celotnega sistema. Po 
potrebi olajša tudi čiščenje kanalov. Dvostenska konstrukcija 
prezračevalnih kanalov s pravilno profilirano notranjo steno 
in zaprtimi zračnimi luknjami v veliki meri zavira vdor hrupa, 
ki ga povzroča zrak, ki teče v notranjost, in toplotno izolira.
Prezračevalni kanali Spectra-1000 so na voljo v širokem 
razponu premerov, kar omogoča optimalno izbiro za izpol-
njevanje zahtev prezračevalnega sistema in konstrukcijskih 
pogojev. Konci kanalov so med proizvodnim procesom za-
varovani in zatesnjeni. Celotna tuljava je zaščitena s folijo, 
ki preprečuje morebitno kontaminacijo med transportom in 
skladiščenjem.

V skladu z Uredbo ministra za infrastrukturo o tehničnih po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti in njihovi lokaciji, je tre-
ba prezračevalne kanale tipa Spectra vgraditi v enodružinske 
stavbe, za katere ne veljajo zahteve glede požarne reakcije.

Opis

NOVOST! PE-FLEX® prezračevalna cev s pre-
mazom SPECTRA 1000 z najboljšimi bakteri-
cidnimi in fungicidnimi lastnostmi (do 100%) 
na trgu. Notranji premaz ima dodatke srebra, 
bakra in drugih mikrobiološko aktivnih spojin. 
Prezračevalne cevi so na voljo v premerih Ø50, 
Ø75, Ø90 mm, surovine so najvišje kakovosti in 
imajo vse potrebne certifikate.

NOVO! Cevi PE-FLEX  
SPECTRA-1000

Izdelek ima higienski certifikat Nacionalnega inštituta za higieno

Odobritev PZH

HIGIENSKI CERTIFIKAT
Št.: B-BK-60212-0462 / 20
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Tehnični podatki

PE-FLEX SPECTRA-1000

Cevi imajo antibakterijsko notranjo plast, ki vsebuje srebro 
v količini 150 ppm, zaradi tega pa ni izpostavljen ionizaci-
ji ali eluciji. Uporaba srebra zagotavlja časovno neomejeno 
baktericidno delovanje ne glede na temperaturo in vlago 
zraka ter preprečuje razvoj obrambnih mehanizmov s stra-
ni bakterij. Notranji sloj deluje tudi antistatično, kar omejuje 
nabiranje prahu v ceveh. Gladka notranja površina omogoča 
doseganje visokega pretoka zraka pri nizkih izgubah tlaka, 
kar prispeva k nizki porabi energije celotnega sistema. Poleg 
tega olajša čiščenje cevi, če se pojavi potreba.

• Požarni razred: vnetljiv material, razred F (PN-EN 
13501-1:2019-02)

• Mehanska trdnost (PN-EN 61386-24): 500N 
• Odpornost na udarce (PN-EN 61386-24): Običajna (N) 
• Upornost na upogibanje: upogljiva (3 x DN PN-EN 

13180:2004)
• Material: modificiran polietilen (HDPE-mod.), odobren 

za stik z živili
Zunanji sloj:
Lastnosti: visoka udarna trdnost in mehanska odpornost, 
UV stabilizacija - srednja. Barva: siva
Notranji sloj:
Lastnosti: antibakterijski sloj (ISO 22196:2011), protiglivični 
sloj (PN-EN ISO 846:2019), antistatična plast, izjemno glad-
ka površina, fluorescentna pod UV svetlobo.
Globalna migracija (povprečje): < 0,5 mg/dm2 (PN-EN 1186-
3:2005 in PN-EN 1186-14:2005) Barva: srebrno zelena

Zunanji zaščitni sloj (HDPE)

Notranja plast: 
antibakterijska, 
protiglivična, antistatična, 
z vsebnostjo srebra, fluorescentna pod UV 
svetlobo*

* Izvirna, patentirana metoda določanja disperzije mikrobiološko aktivnih komponent v polimeru omogoča takojšnjo preverjanje 
prisotnosti aktivnih snovi, njihove razpršenosti in koncentracije v plastiki. Prezračevalni kanal Spectra, osvetljen z UV svetlobo, 
enakomerno fluorescira z modro svetlobo za takojšnjo analizo mikrobiološke zaščite.

Zelo trdna Ag, Cu, + Protiglivična 
zaščita

Anti- 
bakterijska 

zaščita

Antistatična

Učinkovitost pri omejevanju rasti gliv v kanalih Spectra-1000

Preizkus fungistatskih lastnosti polimernega materiala v 28-dnevnem testu. Prikazane vrednosti lahko vključujejo odstopanje, 
ki izhaja iz uporabljene merilne metode (0,1 %). Testi antibakterijskih in protiglivičnih lastnosti so bili izvedeni v skladu z ISO 
22196:2011 in PN-EN ISO 846:2019 v naslednjem akreditiranem mikrobiološkem laboratoriju: Łukasiewicz - Inštitut za inže-
niring polimernih materialov in barvil/Laboratorij za TB v Toruńu. Preskus migracije mikrobiološko aktivnih spojin je bil izveden 
po standardih PN-EN1186-3:2005 in PN-EN1186-14:2005 v J.S. Hamilton Poljska akreditiran laboratorij. Preizkusi reakcije 
na požar cevi Spectra-1000 HFFR so bili izvedeni po standardu PN-EN 61386-24 v akreditiranem laboratoriju Sychta. Izdelki 
imajo higienski certifikat PZH.

Zmanjšanje bakterij v ceveh Spectra-1000

Test antibakterijskih lastnosti polimernega materiala v 24-urnem testu. Graf prikazuje stopnjo zmanjšanja bakterij po 24-ur-
nem stiku z vzorcem PE-FLEX Spectra.
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Naziven premer cevi 
DN (mm) Notranji premer (mm) Zunanji premer (mm) Najmanjši radij 

upogiba* (M) Dolžina (m)

50 40 50,5 0,11 50
63 52 63,2 0,15 50
75 61 76,2 0,17 50
90 75 90,6 0,25 50
110 93 110,7 0,33 50
160 136 161 0,4 25
200 176 201,5 0,55 25

* Temperatura nad 10 OC

Naziven 
premer cevi 

DN (mm)

Pretok zraka

0,5 m/s 1,0 m/s 1,5 m/s 2,0 m/s 3,0 m/s 4,0 m/s 5,0 m/s

50 2,3 4,5 6,8 9,0 13,6 18,1 22,6
63 3,9 7,8 11,7 15,6 23,4 31,2 39,0
75 5,3 10,5 15,8 21,0 31,6 42,1 52,6
90 7,8 15,7 23,5 31,4 47,1 62,8 78,5
110 12,2 24,5 36,7 48,9 73,4 97,8 122,3
160 26,1 52,3 78,4 104,6 156,9 209,2 261,5
200 44,0 88,1 132,1 176,2 264,2 352,3 440,4

Graf pretoka zraka
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Cevi AIRCOR

Polietilenske cevi z neprekinjenim koekstrudiranjem sten, na-
menjenih za prezračevalne sisteme za stanovanjske hiše in 
javne stavbe, z gladkimi notranjimi površinami in narebreno 
zunanjo površino.
Notranja plast je izdelana iz 100% polietilena v beli barvi, z 
dodatkom specifičnih antistatičnih in antibakterijskih sred-
stev za preprečevanje tveganja odlaganja prahu ter razm-
noževanja bakterij in gliv, ki jih je potrdil pooblaščeni labora-
torij tretje osebe. Zunanja stena je izdelana iz 100% čistega 
polietilena z visoko odpornostjo na UV sevanje, bele barve. 
Cev ima nazivni zunanji premer DN/OD...mm in razred togos-
ti odpornosti 450N, testiran v skladu s standardom CEI EN 
61386. 

Cev proizvaja podjetje, ki deluje v certificiranem sistemu kak-
ovosti po UNI EN ISO 9001: 2015 in s sistemom ravnanja z 
okoljem, certificiranim po UNI EN ISO 14001: 2015. Ozna-
ka mora vsebovati podatke o sledljivosti v celoti in se lahko 
prilagaja na zahtevo stranke. Cevi so dobevljene v kolutih 
s končnimi pokrovi. Cevi je mogoče povezati s spojkami in 
posebnimi elastomernimi tesnilnimi tesnili iz EPDM, izdela-
nimi v skladu z evropskim standardom EN 681-1, ki se na-
mestijo v cev cevi, v prvem utoru med dvema zaporednima 
rebroma.

Opis

Glavne prednosti
ANTIBAKTERIJSKA
Odporen proti rasti mikrobov 
zaradi antibakterijskih sred-
stev, ki preprečujejo njihovo 
nastajanje.
ANTISTATIČNA
Aktivna antistatična sredstva, 
ki preprečujejo nastajanje us-
edlin prahu.

BREZ VONJA
Zahvaljujoč aktivni biocid-
ni sestavini cevi AIRCOR 
preprečujejo bakterije, ki so 
odgovorne za slab vonj, in 
ohranjajo zrak čist.

TRDNA
Odporna proti koroziji in 
odporna na čas. Proizvedeno 
z dvojno PE steno, primerno 
za vgradnjo v predelne stene, 
spuščene strope in v tla.

ODPORNO
na udarce, trdgnost cevi večja 
od 450N, preverjena v skladu 
s standardi EN61386-1/2008 
in EN61386-2-4 z deformaci-
jo notranjega premera enaka/
največ 5%.

PRAKTIČNO IN VARNO
Lahka in priročna, zagotavlja 
tesnost.

RADIJ UPOGIBA
Fleksibilnost cevi omogoča 
zavoje/krivulje z manjšim pol-
merom štirikratnega premera 
cevi, kar zmanjšuje potrebo 
poposebnih kosih, ki omog-
očajo enostavno namestitev, 
tudi v omejenih prostorih in 
ob prisotnosti ovir vzdolž poti 
namestitve.
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KJE SE CEV LAHKO NAMESTI
• Vgrajene v steno
• V izolacijskem sloju
• V spuščenih stropih
• V notranji tehničnih prostorih
• V estrihu
• Vgrajene ali vkopane v skladu z UNI ENV 1046
ODPORNOST NA TEMPERATURE
PE material, ki sestavlja cev, ima temperaturo taljenja višjo 
od 130°C in temperaturo neposrednega vžiga plamena nad 
350°C, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo sistema. Zelo 

priporočljivo je, da ga ne nameščate v neposrednem stiku s 
površinami pri temperaturah nad 60°C.

VALOVITA STRUKTURA
Ščiti cev pred udarci in pravočasnimi obremenitvami, ven-
dar je priporočljivo, da se izognete polaganju v stiku z ostri-
mi predmeti, kot so armaturne palice, opečne ostroge, ostri 
pločevinasti deli, vijaki ali žeblji.

Namestitev

ZASNOVA
Dvostenske cevi, bele z gladko notranjo steno in narebreno 
zunanjostjo.

UPORABA
Aspiracijski sistemi, naravno prezračevanje, nadzorovano 
mehansko prezračevanje (CMV), nadzor vlažnosti, izmenjava 
toplote in klimatizacija.

SESTAVA
Zunanja stena z dodatno UV zaščito, notranja stena z anti-
statično, antibakterijsko in protglivično zaščito, testirana po 
ISO22196 metodi (test protibakterijske aktivnosti na plastiki) 
in EN ISO846 odsek A+C (ocena delovanja mikroorganizmov 
na plastiko: test rasti gliv).

NAMESTITEV
V spuščenem stropu, v estrihu, v betonu, etc.

DODATKI
Spojni kosi, z elastomernimi tesnili in končnimi pokrovi.

MEJE UPORABE
-20 °C / +60 °C

KEMIJSKE ZNAČILNOSTI
Brez halogena

TOPLOTNA PRENOSNOST
2,8 W/m2/K (analitična vrednost pri 20°C)

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
• v primeru daljšega skladiščenja kolute postavite v 

vodoravni položaj in se izogibajte neposrednemu stiku 
kolutov s površino tal

• med rokovanjem se izogibajte spuščanju, vlečenju ali 
valjanju cevi, zlasti na neravnih površinah ali ob prisot-
nosti materiala, ki jih lahko poškoduje

• ob prisotnosti temperature pod 5°C PE zmanjša lastnost 
elastičnosti in odpornosti na udarce, zato je v teh pogo-
jih priporočljivo posvetiti več pozornosti med fazami raz-
kladanja in manipulacije.

PAKIRANJE
Vse cevi so posamično zaščitene s plastično vrečo in zavite 
s PE stretch folijo. Na ta način so:
• UV zaščitene, kar omogoča podaljšano shranjevanje 

tudi na prostem
• vsak kolut je opremljena s pokrovčki na koncih, ki ohran-

jajo notranjo steno čisto
• preprečiti je treba, da bi voda prišla v stik s cevjo.

Splošne lastnosti

Nemški inštitut za higieno (hygiene institute des Ruhrgebiets) 
je ena največjih in najsodobnejših tovrstnih institucij v Evropi. 
Redno izvaja teste in kontrole naravnih virov (voda, tla, zrak). 
Specializirano je za raziskave kakršnih koli sledi onesnaženja 
ali drugih onesnaževal, ki jih sproščajo določeni izdelki, dani 
na trg. Vnaprej preizkusite materiale in izdelke, ki jih tržijo 
glede njihove primernosti za pitno vodo, podtalnico, hrano 
ali zrak.
• ÖNorm H6021 - Za zaščito in čiščenje prezračevalnih 

sistemov.
• VDI 6022 - SWKI VA104-01 - Za higieno prezračevalnih 

in klimatskih sistemov.
• ÖNorm H6038 - Za načrtovanje, montažo, izvedbo, up-

orabo in vzdrževanje prezračevalnih sistemov.

Certifikati

• Sanitized - Potrjuje odsotnost bakterij v ceveh, in zag-
otavlja visoke standarde kakovosti.
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Kapaciteta
m3/h 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200
l/s 1,4 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25,0 27,8 41,7 55,6

OD ID Hitrost zraka (m/s)

63 52 0,66 1,13 1,97 2,62 3,27 3,93 5,24 6,54 7,85 9,16 10,47 11,78 13,08 19,62 26,16
75 63 0,45 0,9 1,34 1,79 2,23 2,68 3,57 4,46 5,35 6,24 7,13 8,02 8,92 13,37 17,83
90 73 0,34 0,67 1 1,33 1,66 2 2,66 3,32 3,99 4,65 5,31 5,98 6,64 9,96 13,28
110 92 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,68 2,09 2,51 2,93 3,35 3,77 4,18 6,27 8,36
125 105 0,17 0,33 0,49 0,65 0,81 0,97 1,29 1,61 1,93 2,25 2,57 2,89 3,21 4,82 6,42
160 137 0,1 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,76 0,95 1,14 1,32 1,51 1,7 1,89 2,83 3,77
200 171 0,07 0,13 0,19 0,25 0,31 0,37 0,49 0,61 0,73 0,85 0,97 1,09 1,21 1,82 2,42

Padec tlaka pri 20OC

Tehnični podatki

Kapaciteta
m3/h 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200
l/s 1,4 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25,0 27,8 41,7 55,6

OD ID Padec tlaka na m cevi (Pa/m)

63 52 0,25 0,82 1,71 2,86 4,29 6,03 10,31 15,64 22,1 29,68 38,34 48,09 58,85 129,27 226,88

75 63 0,1 0,33 0,67 1,12 1,66 2,32 3,94 5,95 8,36 11,17 14,38 17,98 22,02 47,94 83,8

90 73 0,05 0,16 0,33 0,54 0,81 1,13 1,89 2,85 4 5,32 6,82 8,53 10,4 22,52 39,18

110 92 0,02 0,05 0,11 0,18 0,26 0,36 0,61 0,91 1,27 1,68 2,15 2,68 3,24 6,94 11,99

125 105 0,01 0,03 0,06 0,1 0,14 0,19 0,32 0,48 0,66 0,87 1,12 1,38 1,68 3,58 6,14

160 137 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24 0,3 0,37 0,45 0,95 1,61

200 171 0 0 0,01 0,01 0,0,1 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13 0,15 0,32 0,54
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Dodatna oprema

NOVO! KLIK spojka za cev PE-FLEX®

Edina spojka na trgu z vgrajenim tesnilom za povezovanje PE 
cevi  in s KLIK pritrditvijo.

Spojni kos zagotavlja visoko tesnost in trajnost povezave 
dveh cevnih odsekov. Ne zahteva uporabe dodatnih tesnil ali 
tesnjenja s trakom.

Priključek omogoča hitro priključitev prezračevalnih kanalov 
PE-FLEX® s premerom Ø50, Ø75 ali Ø90 mm.

Nož za rezanje PE-FLEX® cevi

Nož omogoča zelo hitro rezanje cevi PE-FLEX®.

Zahvaljujoč nožu je odrezana površina prezračevalne cevi 
enakomerna in gladka. To omogoča tesno povezavo cevi z 
razdelilnimi in umirjevalnimi komorami s KLIK sistemom za 
pritrditev.

Noži so na voljo v treh različicah - lahko izrežete cevi PE-
FLEX® s premerom Ø50, Ø75 ali Ø90 mm.

PE-FLEX Objemke za cevi DN75 (10 kos)

NOVO! Objemke PE-FLEX® s premerom Ø 75 mm za 
enostavno namestitev prezračevalnih cevi pod strop in na 
steno. Objemke se enostavno dodajajo eden zravn drugega 
s pomočjo izdelanega žleba. 1 komplet vsebuje 10 kosov.

Posebej razvite objemke za fleksibilne cevi olajšajo in po-
spešijo namestitev prezračevalnih cevi pod stropom in na 
stenah. Montažne luknje omogočajo pritrditev objemk na 
strop vijaki (niso priloženi). Nosilce je mogoče zaporedno 
povezati z jezičkom in utorom, kar omogoča vzporedno na-
mestitev več prezračevalnih cevi.

Namenska držala cevi vam omogočajo, da v sistemu PE-
FLEX® prezračevalno instalacijo izvede samo ena oseba! 

Material: polipropilen
Predvidena uporaba: narebrena gibka cev z zunanjim premer-
om Ø 75 mm. Paket vsebuje 10 kosov objemk.
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Koda za naročanje

PE-FLEX SPECTRA-1000 / 75

Tip
PE-FLEX SPECTRA 1000 - Antistatična in antibakterijska 
prez. cev z dodatno antibakterijsko in protiglivično zaščito
AIRCOR - Antistatična in antibakterijska prez. cev

Dimenzija [mm]
50, 75, 90, 110, 125, 160, 200

Gibljive prezračevalne cevi

Gibljiva prezračevalna cev okroglega preseka, higiensko neo-
porečna, antistatična, izdelana iz PE za polaganje v spuščen 
strop, vključno vsi fazonski/spojni kosi ter tesnilni, pritrdilni 
in obešalni material. Testi protibakterijskih in protibakterijskih 
lastnosti so bili izvedeni v skladu z ISO 22196:2011 in PN-EN 
ISO 846:2019.

Lastnosti:
• Požarni razred: vnetljiv material, razred F (PN-EN 13501-

1:2019-02)
• Mehanska trdnost (PN-EN 61386-24): 500N 
• Odpornost na udarce (PN-EN 61386-24): Običajna (N) 
• Upornost na upogibanje: upogljiva (3 x DN PN-EN 

13180:2004)
• Material: modificiran polietilen (HDPE-mod.), odobren za 

stik z živili

Zunanji sloj:
Lastnosti: visoka udarna trdnost in mehanska odpornost, UV 
stabilizacija - srednja.  Barva: siva
Notranji sloj:
Lastnosti: antibakterijski sloj (ISO 22196:2011), protiglivični 
sloj (PN-EN ISO 846:2019), antistatična plast, izjemno gladka 
površina, fluorescentna pod UV svetlobo.
Migracija (povprečje): < 0,5 mg/dm2 (PN-EN 1186-3:2005 in 
PN-EN 1186-14:2005). Barva: srebrno zelena

Dobavitelj: Bossplast d.o.o., 
Tip: PE-FLEX SPECTRA-1000/ 75

Projektantski popis

Objemke za cevi

Na voljo so tudi objemke za cevi v modri in rdeči barvi, prem-
era DN75 in DN90.

Te objemke se lahko uporablja tako, da se modre uporabi 
za cevi za dovod svežega zraka, rdeče pa za odvod zraka. 
Tako lahko enostavno ločite dovod zraka tudi kasneje, in se 
izognite morebitnim napakam.


