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Barva in material plašča cevi: 
brez barve, silikon

Barva in material notranjosti cevi: 
bela, PFA

Temperatura: 
- 30°C do + 150°C 

Delovni tlak:
 do +/-0,9 bar 

Dolžina koluta: 
20 m  

Silikonska cev, brez vonja in okusa, 
popolnoma nestrupena. Cev je 
proizvedena iz silikona vulkaniziranega 
s platino, ki ustreza zahtevam različnih 
prehrambenih standardov. Notranjost 
cevi je obdana s PFA bele barve in je 
popolnoma gladka. Zunanji plašč cevi 
je proizveden iz silikona in je brez barve 
in popolnoma gladek. Cev je ojačana s 
plastjo PFA in obdana s plastjo poliestra 
ter nerjavečo jekleno spiralo (AISI 304). 
Zaradi svoje konstrukcije je cev izredno 
odporna a obenem tudi izredno gibljiva. 
Cev je izredno odporna na agresivne 
kemikalije. Cev je lahko na obeh koncih 
opremljena s 316L nerjavečimi jeklenimi 
priključki. Po predhodnem naročilu je 
lahko notranjost priključkov prevlečena s 
plastjo PFA. Zaradi svoje sestave je cev 
odporna na tlak in podtlak. 

www.cevna-tehnika.si (03) 428 50 40

Cev se uporablja za transport izredno 
agresivnih tekočin v prehrambeni, 
kozmetični, kemični in farmacevtski 
industriji. Cev je primerna za aplikacije, 
kjer je prisoten tlak ali podtlak ter visoke 
temperature.

Opis

Osnovne informacije

VENAFLON HF

Cev ustreza zahtevam standardov:
- US FDA Standard 21 CFR 177.2600
- USP Class VI standard
- European Pharmacopoeis 3.1.9.

Standardi

Uporaba
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(03) 428 50 40 www.cevna-tehnika.si

VENAFLON HF
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Barva in material plašča cevi: 
brez barve, silikon

Barva in material notranjosti cevi: 
brez barve, silikon

Temperatura: 
- 60°C do + 180°C (kratkot. do 200°C) 

Delovni tlak: 
Cev ni primerna za aplikacije pod tlakom

Dolžina koluta: 
25 m (druge dolžine po naročilu)

Silikonska cev, brez vonja in ukusa, 
popolnoma nestrupena. Notranjost cevi 
in zunanji plašč cevi sta brez barve in 
popolnoma gladka. Zaradi prosojnega 
plašča je medij v cevi neprestano viden. 
Cev je proizvedena iz silikona, 
vulkaniziranega s platino. Silikonska 
guma, iz katere je proizvedena cev je 
tipa VMQ (Vinyl-Methyl Quality). Po 
predhodnem naročilu je cev lahko 
proizvedena iz različnih vrst silikona, ki 
so skladne s standardom FDA 21 CFR 
177.2600. Cev je lahko na obeh 
koncih opremljena s 316L nerjavečimi 
priključki s faktorjem hrapavosti manjšim 
od 0,8 µm (ali manj kot 0,5 µm po 
predhodnem naročilu). Cev ni primerna 
za uporabo v aplikacijah, kjer je 
prisoten podtlak. 

www.cevna-tehnika.si (03) 428 50 40

Cev se uporablja za transport tekočin v 
prehrambeni, kozmetični, kemični in 
farmacevtski industriji.

Opis

Osnovne informacije

TECHNOEX FDA

Uporaba

Cev ustreza zahtevam standardov:
- US FDA Standard 21 CFR 177.2600
- Nemški BfR Standard, XV del
- USP Class VI standard (88)
-1935/2004/EEC in 10/2011/EEC 
 Regulation and European Council 
 Resolution AP 2004 (5)
- 2002/95 ECC (RoHS)
- ISO 10993-6, 10993-10, 10993-11

Standardi
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TECHNOEX FDA

Silikonska guma iz katere je proizvedena cev tipa VMQ (Vinyl-Methyl Quality). Tipične lastnosti 
silikonskega notranjega sloja so navedene v spodnji tabeli:
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brez barve, silikon

 
6 8 (kratkot. do 200°C)

 
do 9,3 bar

 
10 m (druge dolžine po naročilu)

 
Notranjost in 

zunanji plašč cevi sta brez barve in 
popolnoma gladka. Cev je ojačana s 
poliestrsko tkanino, kar cevi zagotavlja 
dobro odpornost na visok tlak. Zaradi 
prosojnega plašča je medij v cevi 
neprestano viden. Po predhodnem 
naročilu je možna dobava cevi s 
plaščem poljubne barve. Cev je lahko 
na obeh koncih opremljena s 316L 
nerjavečimi jeklenimi priključki s 
faktorjem hrapavosti manjšim od 0,8 µm 
(ali manj kot 0,5 µm po naročilu). Cev ni 
primerna za uporabo v aplikacijah, kjer 
je prisoten podtlak. Pri uporabi cevi 
bodite pozorni na kemično skladnost 
medija s silikonom. Cev ni primerna za 
transport abrazivnih medijev in delcev. 
Zaradi svoje sestave je cev preprosta za 
uporabo in vzdrževanje. Glede na svoje 
lastnosti je cev izredno lahka in nudi 
odlično razmerje med odpornostjo in 
težo.

Cev se uporablja za transport tekočin v 
prehrambeni, kozmetični, kemični in 
farmacevtski industriji. Uporabna je v zelo 
širokem spektru najrazličnejših aplikacij. 
Zaradi svoje odpornosti na tlak je cev 
primerna za uporabo v aplikacijah, pri 
katerih je prisoten visok tlak. 

TECHNOSIL PT

Cev ustreza zahtevam standardov:
- US FDA Standard 21 CFR 177.2600
- Nemški BfR Standard, XV del
- USP Class VI standard (88)
-1935/2004/EEC in 10/2011/EEC 
 Regulation and European Council 
 Resolution AP 2004 (5)
- 3A sanitarni standard 18-03, razred I
- 3A sanitarni standard 62.02
- 2002/95 ECC (RoHS)

Standardi
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TECHNOSIL PT

Silikonska guma iz katere je proizvedena cev je tipa VMQ (Vinyl-Methyl Quality). Tipične lastnosti 
notranjega sloja cevi so navedene spodaj:

Tipične lastnosti zunanjega sloja cevi so navedene spodaj:
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Notranjost in 

zunanji plašč cevi sta brez barve in 
popolnoma gladka. Zaradi prosojnega 
plašča je medij v cevi neprestano viden. 
Cev je lahko na obeh koncih opremljena 
s 316L nerjavečimi jeklenimi priključki s 
faktorjem hrapavosti manjšim od 0,8 µm 
(ali manj kot 0,5 µm po naročilu). Pri 
uporabi cevi bodite pozorni na kemično 
skladnost medija s silikonom. Zaradi svoje 
visoke odpornosti je cev primerna za 
uporabo v aplikacijah, kjer je prisoten 
visok tlak. Uporaba cevi ni priporočljiva v 
aplikacijah, kjer je prisoten podtlak. Cev 
ni primerna za transport abrazivnih 
medijev in delcev.  

Cev je namenjena transportu različnih 
tekočin in poltekočih medijev v 
prehrambeni, kozmetični, kemični in 
farmacevtski industriji. 

TECHNOSIL USP CLASS VI

Cev ustreza zahtevam standardov:
- US FDA Standard 21 CFR 177.2600
- Nemški BfR Standard, XV del
- USP Class VI standard
- ISO 10993-6, 10993-10, 10993-11
-1935/2004/EC Regulation and 
 European Council Resolution AP 2004 (5)

Standardi
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TECHNOSIL USP CLASS VI

Zmes silikonske gume je tipa VMQ (Vinyl-Methyl Quality). Tipične lastnosti notranje plasti silikona so 
navedene v spodnji tabeli:

Tipične lastnosti zunanje plasti silikona so navedene v spodnji tabeli:
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bela

 
brez barve

 
11,7

 
4 določene dimenzije tudi 6 m

 
Cev je 

proizvedena iz silikona, brez dodatka 
preoksidov, vulkaniziranega s platino, ki 
ustreza zahtevam različnih 
prehrambenih standardov. Cev je 
ojačana s 4 plastmi poliestrske tkanine. 
Cev je izjemno odporna na staranje 
zaradi termičnih vplivov in oksidirajočih 
sredstev (kisik, ozon, UV). Notranjost 
cevi je popolnoma gladka in brez barve, 
zunanji plašč cevi je prav tako gladek in 
bele barve. Po predhodnem naročilu je 
možna dobava cevi s plaščem poljubne 
barve. Cev je lahko na obeh koncih 
opremljena s 316L nerjavečimi jeklenimi 
priključki s faktorjem hrapavosti manjšim 
od 0,8 µm (ali manj kot 0,5 µm po 
predhodnem naročilu). Cev ni primerna 
za uporabo v aplikacijah, kjer je prisoten 
podtlak. Pri uporabi cevi bodite pozorni 
na kemično skladnost medija s silikonom. 
Cev ni primerna za transport abrazivnih 
medijev in delcev.

 je namenjena transportu različnih 
tekočin in poltekočih medijev v 
prehrambeni, kozmetični, kemični in 
farmacevtski industriji. Cev se uporablja v 
aplikacijah, kjer ni potrebe po prožnosti 
cevi. Ta model cevi se pogosto uporablja 
tudi za odkrivanje oziroma izločanje 
kovinskih delcev, ki se lahko pojavijo med 
pakiranjem hrane.

VENASIL 640

Cev ustreza zahtevam standardov:
- US FDA Standard 21 CFR 177.2600
- Nemški BfR Standard, XV del
- USP Class VI standard
- ISO 10993-6, 10993-10, 10993-11
-1935/2004/EC Regulation and  
 European Council Resolution AP 2004 (5)
- 2002/95/ECC (RoHS)

Standardi
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4 določene dimenzije do 6 m

Silikonski zaščitni ovoj za cevi, brez 
vonja in okusa, popolnoma nestrupen. 
Ovoj je proizveden iz silikona, 
vulkaniziranega s platino.  Notranjost in 
zunanjost ovoja sta popolnoma gladki 
in prosojni, kar omogoča, da je medij 
med pretakanjem neprestano viden. 
Silikonski zaščitni ovoj nudi kemično 
zaščito zunanjim in notranjim vložkom. Z 
uporabo zaščitnega ovoja lahko 
preprečite kontaminacijo medija med 
pretakanjem. Pri uporabi zaščitnega 
ovoja bodite pozorni na kemično 
skladnost medija s silikonom. Zaščitni 
ovoj lahko prenese manjše tlake in 
kompenzira tlačne udare. Ni pa 
primeren za uporabo pri podtlaku ali za 
transport abrazivnih delcev. V kolikor je 
zaščitni ovoj namenjeni uporabi v 
aplikacijah z višjimi tlaki, se lahko ojača 
z dodatno plastjo tkanine. 

     tekočih 
in poltekočih medijev v prehrambeni, 
kozmetični, kemični in farmacevtski 
industriji. 

SILIKONSKI ZAŠČITNI OVOJI

Ovoj ustreza zahtevam standardov:
- US FDA Standard 21 CFR 177.2600 
- Nemški BfR Standard, XV del
- USP Class VI standard
- ISO 10993-6, 10993-10, 10993-11 
-1935/2004/ECC in 10/2011/EEC 
- 2002/95/ECC (RoHS)

Standardi
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