
CÂND PROTECŢIA TREBUIE SĂ ARATE BINE!

OKAPAK – Învelişul pentru aplicaţii profesionale:

» înveliş din PVC dur

» Pentru ţevile de apă rece şi caldă, armături, flanşe, coturi şi ramificaţii

» rezistenţă foarte bună la îmbătrânire

» Potrivit în special pentru industria alimentară

» rezistent la lovire



Învelişul pentru aplicaţii profesionale

Date tehnice

Descrierea produsului
Înveliş economic conform DIN 4140
Folie din PVC dur rezistentă la lovire cu protecţie anti-incendiu 
Suprafaţa: mată şi netedă; Culoare: gri deschis standard

Domenii de utilizare Înveliş pentru ţevi izolate (inclusiv coturi, ramificaţii, armături, flanşe, capete, etc.) ce protejează 
împotriva deteriorărilor ce pot fi cauzate de solicitări mecanice din spaţiile interioare

Producţie Procedeul calandrului, extrudare; Tragere în vid

Mod de livrare Role, coturi, capace pentru armături, pentru ventile, pentru flanşe, capace frontale, secţiuni şi 
paletă completă de accesorii

Observaţii

Grosimea materialului nu se modifică la arcuire.
Materialul este produs fără a fi folosite substanţe ce pun în pericol stratul de ozon: CFC şi HCFC, 
fără a fi introduse metale grele precum cadmiu, plumb, mercur, crom şi compuşii acestora, fără a 
folosi silicon şi plastifianţi 

Interval de folosire De la - 20° C până la + 60° C 
Temperatura suprafeţei

Dacă obiectul este izolat corect şi nu există 
contact direct cu învelişul, atunci temperatura 
agentului poate fi substanţial mai mare sau mai 
mică.

Rezistenţa la lovire ≥ 400 kJ / m2 Verificare conform DIN EN ISO 8256

Rezistenţa la tragere > 35 N / mm2 Verificare conform DIN EN ISO 527

Comportament biologic / chimic
Rezistenţa la îmbătrânire a OKAPAK este foarte bună. 
Rezistenţa la agenţi chimici trebuie evaluată separat conform listei (Info nr. 37.2); Verificarea se 
face conform Anexei 1 la DIN 8061.02/1984

Comportament la incendiu – 
clasă de combustibilitate

OKAPAK SE, greu combustibil
OKAPAK, normal combustibil

DIN 4102-B1, P-BWU03-I-16.5.49
DIN 4102-B2

Coeficient de rezistenţă la difuzia 
vaporilor de apă μ aprox. 60.000 Verificare conform DIN 52 615

Densitate OKAPAK SE, 1,43 ± 0,01 g/cm³
OKAPAK, 1,40 ± 0,01 g/cm³ Verificare conform DIN 53 479

Aspecte legate de sănătate OKAPAK este recomandat pentru utilizarea în industria alimentară, neinfluenţând alimentele nici 
d.p.d.v. al gustului, nici al mirosului. OKAPAK este olfactiv neutru.

OKAPAK

Folii PVC (role) Capace de armături

Secţiuni de folie PVC Capace de flanşe

Cot de 90°, sudat Capace frontale

Cot de 45°, sudat
Bandă decorativă pentru 
capete

Cot (din o bucată) de 90° Nituri, ustensile

Ramificaţii
Bandă autoadezivă

Capace de ventil

Toate informaţiile tehnice se bazează pe rezultatele obţinute în condiţii de utilizare normală. Persoanele care intră în posesia acestor informaţii trebuie să clarifice împreună cu noi, în 
interesul lor propriu şi pe propria răspundere, dacă datele şi informaţiile furnizate sunt aplicabile domeniului de utilizare vizat.
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