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NORFI Polska sp. z o.o.

ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec

internet: www.norfi.pl
e-mail: info@norfi.pl

telefon: 32 263 33 88
telefax: 32 263 33 88

blog: www.norfi.pl/blog
społeczność: www.fb.com/norfipolska
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Elastyczna ścianka
ze specjalnej tkaniny

100 mm 110 mm 100 mm 0,6 kg/m 0,51 bar 1 m słupa wody

125 mm 135 mm 125 mm 0,8 kg/m 0,33 bar 0,64 m słupa wody

150 mm 160 mm 150 mm 0,9 kg/m 0,22 bar 0,44 m słupa wody

200 mm 210 mm 200 mm 1,2 kg/m 0,15 bar 0,25 m słupa wody

Średnica
wewnętrzna

tolerancja +/- 2 %

20-BFKP-100

20-BFKP-125

20-BFKP-150

20-BFKP-200

Numer
katalogowy

Średnica
zewnętrzna

tolerancja +/- 5 %

Promień
zgięcia

min. dopuszczalny

Maks. ciśnienie
robocze

w temp. +20°C

Dopuszczalne
podciśnienie
w temp. +20°C

Masa
+/- 5 %

A = DN 100 mm (4")
B = DN 125 mm (5"), L 10 m

Wykres dla węża o długości 1 m

C = DN 150 mm (6")
D = DN 200 mm (8")

Wąż wyciągowy
typu BFKP

odporność temperaturowa od -20°C do +180°C 

Konstrukcja: 
ścianka - tkanina poliestrowa obustronnie powlekana poliuretanem 
spirala - stal ocynkowana oraz ochrona z tworzywa 
Kolor standardowy: 
ścianka - ciemnoszary 
spirala – niebieski, czerwony 
Powierzchnia: 
wewnętrzna - pofalowana 
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia: średnica wewnętrzna x 1

Wąż wykonany jest z trudnopalnej tkaniny poliestrowej dwustronnie 
powlekanej poliuretanem, co czyni go odpornym na wiele substancji 
chemicznych oraz na wysoką temperaturę do +180°C. Wąż typu 
BFKP posiada również zewnętrzną stalową spiralę pokrytą ochron-
ną  warstwą z poliuretanu. Zapobiega to porysowaniu karoserii, gdy 
wąż używany jest w wyciągach spalin.

Ochronna
powłoka

zewnętrzna

Stalowa
spirala

Średnica
wew.

Średnica
zew.


