Product

Flexibele aan- en afvoerset, 1200/1500 mm.

Artikelnummer

R2064
VVS: 747476510
NRF:6132524
RSK:7972612
EAN:5708590116891

Beschrijving

Flexibele aan- en afvoerset. Voor exportmarkten.
Aanvoerslang: 1200 mm, afvoerslang:1500 mm.
Aanvoerslang, metalen omvlechting met 3/8" koppeling en 10 mm koperen pijp.
Flexibele afvoerslang, diameter 32 mm.
Flexibel aan/afvoersysteem.
Aanvoerslang: 1200 mm, afvoerslang: 1500 mm.
Aanvoerslang, metaal omvlochten, met 3/8 "koppeling en 10 mm koperen pijp.
Flexibele Afvoerbuis, dia. 32 mm.

Materialen

De aanvoerslangen zijn gemaakt van SPX kunststof, omvlochten met RVS. De
verbindingsmoeren zijn 3/8 ""en gemaakt van messing met 10 mm koperen pijp. De
afvoerslang is flexibel, wit PVC met een diameter van 32 mm. Afgeraden wordt om de
afvoerslang met formaldehyde te spoelen. De bocht met afneembaar koppelstuk is
gemaakt van PP (polypropyleen) met een afdichting van TPE (thermoplastisch
elastomeer). Maximale gebruikstemperatuur is 80°C bij continu gebruik en 90°C bij
tijdelijk gebruik. PP is zeer goed bestand tegen water, vocht en de meeste organische
oplosmiddelen. De afdichting is gemaakt van EPDM. De gebruikstemperatuur is 50°C tot +120°C/150°C. EPDM is bijzonder resistant tegen ozon en
weersomstandigheden. Het heeft een goede weerstand tegen hitte en kou en voor de
meeste chemicaliën, maar heeft een slechte weerstand tegen aardolieproducten en
oplosmiddelen.

Ergonomy

De flexibele aan-en afvoerleidingen zijn nodig om de watertoevoer en waterafvoer
van en naar het in hoogte verstelbare wastafel muurframe maken te realiseren.
Om de flexibiliteit van het product zo maximaal mogelijk te maken, is het belangrijk
dat de sanitaire installatie correct gepositioneerd is en de beweging niet wordt
belemmert.
De afvoerslang kan ter plaatse worden ingekort om passend te maken aan de
installatie.
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Funktie

Pressalit levert een aansluitset met flexibele toevoerslang voor warm en koud water,
samen met een flexibele afvoerslang. De aansluitset begint waar de toevoerleidingen
aan de terugslagkleppen (niet meegeleverd) worden gekoppelt en eindigt waar de
afvoer verbonden is aan de bestaande afvoer of het aansluitstuk aan de muur.
Uitgaande van een aansluiting welke passend is op Pressalit Ø 32 mm afvoerbocht.
Verloopstukken voor grotere aansluitingen, bijvoorbeeld Ø 40 mm, moeten apart
worden besteld.

Garantie

Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een
periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

Reiniging

Bij het reinigen van de wastafel is het aan te bevelen de afvoerslang door te spoelen
met 50-60 graden heet water om te voorkomen dat zich zeepresten in de slang
ophopen. Zorg ervoor dat de slang tijdens deze spoeling uitgerekt wordt.
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