
W��E TEFLONOWE PTFE

CHARAKTERYSTYKA: szeroki zakres temperatur pracy -200 do +260 C, odporno�� na chemikalia, doskonałe wła�ciwo�ci dielektryczne,

niska absorpcja wody ( 0,01% po 24 h w temperaturze pokojowej ), wzgl�dnie niski współczynnik tarcia ( 0,02 – 0,1 ), wła�ciwo�ci

nieadhezyjne, brak wra�liwo�ci na promieniowanie UV, niepalny, nie starzeje si�, posiada wła�ciwo�ci samo smarowne.

ZASTOSOWANIE: dzi�ki swoim wła�ciwo�ciom w��e teflonowe stosowane s� w wielu gał�ziach przemysłu – od elektroniki poprzez 

przemysł motoryzacyjny, chemiczny, lotniczy.

KONSTRUKCJA: w��e teflonowe wyst�puj� zasadniczo w dwóch postaciach: jako w��e karbowane i gładkie. Te z kolei dziel� si� na

ró�ne odmiany w zale�no�ci od rodzaju składu i jako�ci teflonu, a tak�e od ilo�ci oplotów.

         W��E KARBOWANE

TYP EB bez oplotu.             TYP EB w oplocie ze stali 1.4301 ( AISI 304 ).

W�� teflonowy EB został zaprojektowany aby wykorzysta� wła�ciwo�ci teflonu przy mo�liwie najwi�kszej elastyczno�ci. Główn� cz���

w��a stanowi rura falista. Du�a elastyczno�� jest uzyskiwana dzi�ki wysokiej fali.

WŁA�CIWO�CI: najwi�ksza z produkowanych w��y elastyczno��, mo�liwo�� pracy praktycznie z ka�dym medium, doskonała odporno��

temperaturowa, nie starzej� si�, niska adhezja – łatwe czyszczenie w��a.

ZASTOSOWANIE: przesyłanie chemikaliów, linie produkcyjne �ywno�ci, jako w��e osłonowe i izolacje, do spr��onego powietrza w

zastosowaniach przemysłowych, wykorzystanie ogólne gdzie wymagany jest mały promie� gi�cia.

�rednica �cianka �rednica Ci�nienie pracy Promie� gi�cia �rednica �cianka �rednica Ci�nienie pracy Promie� gi�cia

DN mm “t” mm OD mm [Bar] mm DN mm “t” mm OD mm [Bar] mm

6 0,65 11,0 3,6 18 6 0,65 11,5 150 18

8 0,65 12,5 3,2 19 8 0,65 13,0 125 19

10 0,75 14,3 3,0 20 10 0,75 15,5 110 20

12 0,8 19,5 2,5 25 12 0,8 19,0 100 25

16 1,0 21,7 2,3 30 16 1,0 23,5 70 50

20 1,0 25,5 2,1 35 20 1,0 27,0 65 65

25 1,0 32,5 1,7 45 25 1,0 33,0 40 90

32 1,0 39,5 1,4 70 32 1,0 40,0 30 110

TYP EC bez oplotu.             TYP EC w oplocie ze stali 1.4301 ( AISI 304 ).

Dla �rednic wi�kszych od DN32mm stosuje si� w��e typu EC. W��e EC cechuje optymalna elastyczno�� przy wykorzystaniu doskonałych

wła�ciwo�ci PTFE. W odró�nieniu od w��y EB charakteryzuje je wydłu�ona i płytsza fala, co ułatwia czyszczenie przewodów.

WŁA�CIWO�CI: wi�ksza elastyczno�� ni� w przypadku w��y gładkich, mo�liwo�� pracy praktycznie z ka�dym medium, doskonała

odporno�� temperaturowa, nie starzej� si�, niska adhezja – łatwe czyszczenie w��a.

ZASTOSOWANIE: transport chemikaliów, linie produkcyjne �ywno�ci, przesyłanie olejów w układach zamkni�tych, przeładunek mediów

sypkich.

�rednica �cianka �rednica Ci�nienie pracy Promie� gi�cia �rednica �cianka �rednica Ci�nienie pracy Promie� gi�cia

DN mm “t” mm OD mm [Bar] mm DN mm “t” mm OD mm [Bar] mm

40 2,0 51 1,7 165 40 2,0 52 25 110

50 2,5 65 1,7 210 50 2,5 65 20 140

65 2,5 80 1,4 300 65 2,5 81 15 200

80 3,0 100 1,1 370 80 3,0 104 12 250

100 3,0 120 1,0 450 100 3,0 125 10 300
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W��E TEFLONOWE PTFE

         W��E GŁADKO �CIENNE

TYP HPH gładko �cienne

Najszersz� grup� w��y teflonowych stanowi� w��e gładko �cienne w ró�nych wariantach wykonania w zale�no�ci od zastosowania,

przesyłanego medium i ci�nienia w instalacji. Charakteryzuj� si� doskonałymi wła�ciwo�ciami. Podstawow� zalet� w��y jest zdolno��

do przesyłania mediów pod wysokim ci�nieniem ( w zale�no�ci od konstrukcji nawet do 500 bar ) oraz szeroki zakres �rednic.

WŁA�CIWO�CI: najwi�ksza z produkowanych w��y wytrzymało�� ci�nieniowa ( konstrukcja nie powoduje zaburze� przepływu ), 

mo�liwo�� pracy praktycznie z ka�dym medium, doskonała odporno�� temperaturowa, nie starzej� si�, niska adhezja.

ZASTOSOWANIE: gazy techniczne, przemysł petrochemiczny, linie produkcyjne �ywno�ci, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,

przemysł motoryzacyjny i wiele innych.

W�� HPH typu GP W�� HPH typu HD

w oplocie ze stali 1.4301 w oplocie ze stali 1.4301

�rednica �cianka �rednica Ci�nienie pracy Promie� gi�cia �rednica �cianka �rednica Ci�nienie pracy Promie� gi�cia

DN mm “t” mm OD mm [Bar] mm DN mm “t” mm OD mm [Bar] mm

6 0,7 9,5 205 80 6 1,0 10,2 240 60

8 0,8 11,4 173 115 8 1,0 11,7 200 100

10 0,8 13,2 138 120 10 1,25 14,2 175 120

12 1,0 17 120 135 12 1,25 17,2 150 135

16 1,0 20 103 165 16 1,5 20,2 125 165

20 1,0 23,2 68 225 20 1,5 23,8 100 190

25 1,2 30 68 290 25 1,5 29,7 80 250

W�� HPH typu HD w podwójnym oplocie ze stali 1.4301

�rednica �cianka �rednica Ci�nienie pracy Promie� gi�cia

DN mm “t” mm OD mm [Bar] mm

6 1,0 11,4 300 60

8 1,0 13,2 270 100

10 1,25 15,7 230 120

12 1,5 21,7 163 135

16 1,5 25,5 125 165

20 1,5 27,7 113 190

25 1,5 31,2 100 250

ODMIANY W��Y HPH

gładkiego w��a PTFE z pojedynczym oplotem

ze stali 1.4301 przeznaczony jest do 

zastosowa� ogólnych przy umiarkowanych

napr��eniach. 

ulepszonym składzie i podwy�szonej jako�ci

PTFE z pojedynczym lub podwójnym oplotem

przeznaczony jest do zastosowa� przy du�ych

obci��eniach jak cz�ste wibracje, uderzenia

ci�nienia ( piki ) szybka zmiana temperatur.

jako�ci PTFE specjalnie testowany zgodnie z

wymaganiami do transportu gazów. Wyst�puj�

w pojedynczym lub podwójnym oplocie.

pracy w trudnych warunkach, gdzie wymagane

jest du�e ci�nienie pracy i elastyczno��.

oraz oddzielony od oplotu poprzez cienk� warstw� PTFE zmniejszaj�c tarcie pomi�dzy nimi. Na �yczenie klienta wszystkie typy w��y
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- GP ( General Purpose ) składaj�cy si� z 

- HD ( Heavy Duty ) składaj�cy si� z w��a o

- GH ( Gas Handling ) w�� o podwy�szonej

- UHP ( Ultra High Pressure ) przeznaczone do

Wykorzystywane najcz��ciej w instalacjach gazowych ( O2, N2, CO2 ). W�� wewn�trznie dodatkowo wzmocniony włóknem Kevlarowym

HPH mog� posiada� dodatkow� osłon� z tworzywa Hydrel słu��cego jako osłona oplotu lub do celów identyfikacyjnych.
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