
NÁHRADNÍ DÍLY PRO PRŮMYSL

Hadice slouží k transportu plynů, tekutin 
a sypkých látek. Bývají také součástí mnoha 
strojů. Obvykle jsou vyráběné z pružné pryže 
či plastu. Jsou ohebné a do jisté míry také 
odolné vůči nedestruktivnímu mechanickému 
namáhání, vnitřnímu přetlaku či podtlaku. 
Firma BOHEMIA SEAL dodává hadice čes-
kého výrobce SEMPERFLEX OPTIMIT, s. r. o.  
a silikonové hadičky evropské kvality. 

Výhody BOHEMIA SEAL v hadicích:

»	rychlé	dodávky	objednaného	zboží
» lze spojovat objednávky hadic s objednávkami 
dalšího	 zboží	 ze	 sortimentu	 Bohemia	 Seal,	
například	 klínových	 řemenů,	 pneumatických	 
a	hydraulických	těsnění,	rotačních	těsnění	apod.

BOHEMIA SEAL, s. r. o.
739 53  Horní Tošanovice 1
Czech Republic
tel.: +420 558 694 401
fax: +420 558 695 400
e-mail: cech@bohemiaseal.cz
web: www.bohemiaseal.cz
e-shop: stores.ebay.com/BOHEMIA-SEAL
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HADICE RW501 – PVC PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
Hadice pro vodu z PVC , DN 6, 8, 10, 12.5, 16, 19, 25, 32.

» hadice	pro	dopravu	vzduchu,	vody	a	vodných	roztoků	látek	pro	technické	účely
»	 stěna:	měkčené	PVC,	standardní	barva	zelená	transparentní
	 (na	objednávku	čirá	transparentní)	
»	 výztuž:	průplet	ze	syntetické	příze
»	 pracovní	teplota:	-5	°C/+40	°C
»	 rozměr	19/26	na	objednávku	i	v	délce	100	m
»	 dříve	dle	PN	21/501-93

HADICE PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY
Hadice pro otryskávání SM1: DN 13/27, 19/33, 25/39, 32/48, 38/56

»	 hadice	pro	dopravu	písku,	ocelových	broků,	křemičitého	písku,	korundu	a	dalších	abrazivních	materiálů
»	 určena	pro	čištění	tryskáním
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR/NR/BR
»	 otěrnost	duše:	cca	36	mm3

»	 výztuž:	textilní	vložka,	ovin
»	 obal:	černý,	hladký	s	otiskem	textilu,	elektrostaticky	vodivý,	SBR
»	 pracovní	teplota:	-35	°C/+80	°C
»	 špička	mezi	tryskacími	hadicemi

HADICE NA VODU A VÍCEÚČELOVÉ
Hadice pro všeobecné použití: MP20-EPDM, DN6-38MM

»	 hadice	pro	dopravu	průmyslové	vody	a	vzduchu,	doporučena	pro	řadu	průmyslových
	 a	zemědělských	chemikálií
»	 duše	i	obal	odolávají	teplotám,	slunečnímu	záření,	ozónu	a	povětrnostním	vlivům
»	 duše:	černá,	hladká,	EPDM
»	 výztuž:	syntetická	příze,	ovin
»	 obal:	černý	s	modrými	pruhy,	hladký,	EPDM
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+95	°C	(krátkodobě	+110	°C)

Hadice pro vodu: IW6, DN13-25MM

»	 hadice	pro	dopravu	průmyslové	vody
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR
»	 výztuž:	syntetická	příze
»	 obal:	oranžový,	červený	nebo	černý,	pozitivní	rýhování,	SBR/NR
»	 pracovní	teplota:	-30	°C/+70	°C

HADICE PRO VODU A STLAČENÝ VZDUCH
Hadice pro vzduch a vodu: PLE/PL15, DN10-60MM

»	 hadice	pro	dopravu	průmyslové	vody	a	vzduchu	s	obsahem	oleje
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR
»	 výztuž:	syntetická	příze
»	 obal:	černý,	hladký,	odolný	obrušování,	SBR
»	 pracovní	teplota:	-35	°C/+70	°C

Hadice na vzduch a vodu v dolech: AR409, DN 16 a 25MM

»	 hadice	pro	dopravu	vzduchu	a	průmyslové	vody	v	dolech
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR/NR
»	 výztuž:	syntetická	příze
»	 obal:	černý,	hladký,	SBR/NR
»	 pracovní	teplota:	-30	°C/+70	°C

PLYNOVÉ HADICE
Hadice pro svařování - Acetylén: DN8-20MM

»	 hadice	pro	dopravu	acetylenu	a	jiných	hořlavých	plynů	pro	plamenné	svařování	a	řezání
	 (s	výjimkou	LPG,	MPS	a	CNG)
»	 vhodná	i	pro	přírodní	plyny,	vodík	a	jiné	hořlavé	plyny
»	 duše:	černá,	hladká,	EPDM

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Vysoce flexibilní víceúčelová hadice, s velice dobrou odolností
proti stárnutí, povětrnostním vlivům a oděru. 

Vhodná pro dopravu vzduchu a vody i mnohých chemických vý
robků v průmyslu a zemědělství (viz tabulka chemických odolnos
tí).

Charakteristika:
Vysokojakostní kvalita EPDM zaručuje vynikající odolnost proti
ozónu a povětří.

Textilní vložky zaručují velice dobrou odolnost proti zlomu.

Bezpečnost proti elektrostatickému nabíjení je zajištěna elektricky
vodivou konstrukcí hadice. R < 106 Ω (zjištěno podle EN ISO
8031:1997).

Upozornění:
Při nejasnostech ohledně využití kontaktujte prosím naše oddělení
aplikační techniky.

POZOR: Dodržujte tabulku chemických odolností Semperit. V pří
padě pochybností kontaktujte naše oddělení aplikační techniky.

POZOR: Teplota dopravované látky musí být pod jejím bodem
varu!

Teplotní rozsah:
-40°C / + 95°C, krátkodobě až do 110°C.

Bezpečnostní faktor:
4 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká, elektricky vodivá.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, černý, 3 modré podélné pruhy, hladký, elektricky vodivý,
odolný proti ozónu, povětrnostním vlivům.

Značení:
průběžné značení bílou barvou:
“SEMPERIT S MP 20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR DN”

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68024 0635 6,0 1/4 3,5 13,0 20 2 40 0,15 100

68024 0835 8,0 5/16 3,5 15,0 20 2 50 0,18 100

68024 1035 10,0 3/8 3,5 17,0 20 2 60 0,21 100

68024 1340 13,0 1/2 4,0 21,0 20 2 80 0,30 100

68024 1640 16,0 5/8 4,0 24,0 20 2 100 0,35 100

68024 1945 19,0 3/4 4,5 28,0 20 2 115 0,47   50

68024 2550 25,0 1 5,0 35,0 20 2 150 0,67   50

68024 3260 32,0 1 1/4 6,0 44,0 20 4 200 1,05   50

68024 3860 38,0 1 1/2 6,0 50,0 20 4 250 1,20   50

Stav: 23.05.2016

Hadice pro víceúčelové využití

MP 20 EPDM

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Víceúčelová, cenově výhodná hadice pro dopravu užitkové vody v
průmyslu a hospodářství.

Teplotní rozsah:
-30°C / +70°C .

Bezpečnostní faktor:
3,15 : 1

Duše:
SBR, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
SBR/NR, rýhovaný, možnost dodání v černé, červené nebo oran
žové barvě.

Značení:
žádné

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68903 1035 10,0 3,5 17,0 6,3 2 170 0,21 50

68903 1335 13,0 1/2 3,5 20,0 6,3 2 200 0,26 50

68903 1635 16,0 5/8 3,5 23,0 6,3 2 230 0,30 50

68903 1840 18,0 4,0 26,0 6,3 2 250 0,40 50

68903 2040 20,0 3/4 4,0 28,0 6,3 2 280 0,44 50

68903 2545 25,0 1 4,5 34,0 6,3 2 340 0,61 50

68904 #: červená;   68902 #: černá; 68903 #: oranžová

Stav: 23.05.2016

Hadice pro vodu

IW 6

»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	červený,	hladký/negativní	rýhování,	EPDM
»	 pracovní	teplota:	-30	°C/+70	°C

Hadice pro svařování Kyslík: DN6-20MM

»	 doprava	kyslíku
»	 duše:	černá,	hladká,	EPDM
»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	modrý,	hladký/negativní	rýhování,	EPDM
»	 pracovní	teplota:	-30	°C/+70	°C

Hadice pro svařování: GWPB, DN4-10MM

»	 doprava	zkapalněných	ropných	produktů,	směsí	metylacetylénu,	
	 propandienu	a	zemního	plynu
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR-NBR
»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	oranžový,	hladký/negativní	rýhování,	EPDM
»	 pracovní	teplota:	-30	°C/+70	°C

SILIKONOVÉ HADIČKY
»	 silikonová	hadice	pro	potravinářský	a	farmaceutický	průmysl,	doprava	alkoholů,	olejů	a	mléčných	produktů
»	 bílé	či	transparentní,	potravinářská	jakost
»	 materiál:	silikon,	FDA,	60	Sh
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+200	°C	(krátkodobě	+230	°C)

Podle ISO 3281:2008 (dříve EN 559:2003)

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Vhodná pro dopravu stlačeného vzduchu se stopami oleje a pro
vodu o provozním tlaku 15 bar.                      

Pro použití v průmyslu a provozech.

Charakteristika:
Vynikající poměr ceny k užitku.

Upozornění:
Další rozměry jsou k dispozici na požádání.

Teplotní rozsah:
-35°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor:
3  :  1

Duše:
SBR, černá, hladká, vhodná pro vzduch s obsahem oleje.

Výztuž:
Textilní příze, ovin, DN > 25 textilní vložky.

Obal:
SBR, černý, hladký, DN > 25, otisk textilu na povrchu.

Značení:
průběžné značení bílou barvou:
„SEMPERIT S  PLE/PL15 Luft/ Wasser Air/Water WP 15 bar/BP 45
bar“.

Stav: 23.05.2016

Hadice pro vzduch a vodu

PLE / PL15

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68056 0630 6,0 1/4 3,0 12,0 15 2 60 0,11 50

68056 0835 8,0 5/16 3,5 15,0 15 2 80 0,17 50

68056 0935 9,0 3,5 16,0 15 2 90 0,19 50

68056 1035 10,0 3/8 3,5 17,0 15 2 100 0,22 50

68056 1335 13,0 1/2 3,5 20,0 15 2 100 0,26 50

68056 1340 13,0 4,0 21,0 15 2 130 0,31 50

68056 1635 16,0 5/8 3,5 23,0 15 2 160 0,31 50

68056 1650 16,0 5/8 5,0 26,0 15 2 160 0,49 50

68056 1935 19,0 3/4 3,5 26,0 15 2 120 0,36 50

68056 1950 19,0 3/4 5,0 29,0 15 2 190 0,55 50

68056 1960 19,0 3/4 6,0 31,0 15 2 220 0,64 50

68056 2040 20,0 4,0 28,0 15 2 200 0,44 50

68056 2045 20,0 4,5 29,0 15 2 200 0,51 50

68056 2050 20,0 5,0 30,0 15 2 200 0,58 50

68056 2540 25,0 1 4,0 33,0 15 2 250 0,53 50

68056 2550 25,0 1 5,0 35,0 15 2 250 0,70 50

48413 3055 30,0 5,5 41,0 15 2 200 0,93 40

48413 3255 32,0 1 1/4 5,5 43,0 15 2 210 0,95 40

48413 3560 35,0 6,0 47,0 15 2 250 1,05 40

48413 3860 38,0 1 1/2 6,0 50,0 15 2 275 1,15 40

48413 5070 50,0 7,0 64,0 15 4 350 1,54 40

48413 7580 75,0 8,0 91,0 15 4 600 2,64 40

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Flexibilní hadice pro dopravu acetylénu. 

Pro svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochranným
plynem a příbuzné procesy. 

Také vhodná pro vodík, svítiplyn a oxid uhličitý, argon, dusík pro
svařování a řezání - nevhodná pro LPG, MPS a CNG.

Norma/Schválení:
ISO 3821:2008 (dříve EN 559:2003).

Upozornění:
Na základě požadavku je k dodání hladký obal.

K dodání i v délce 40 m.

Teplotní rozsah:
-30°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor:
3 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, červený, rýhovaný; od DN12mm hladký

Značení:
průběžné značení černou barvou:
„SEMPERIT S GAC ISO 3821 (EN559) PN 2 MPa (20 bar) DN
-30°C kvartál/rok“.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68400 0435 4,0 3,5 11,0 20 2 40 0,11 50

68400 0535 5,0 3/16 3,5 12,0 20 2 40 0,15 50

68400 0630 6,3 3,0 12,3 20 2 40 0,12 50

68400 0635 6,3 1/4 3,5 13,3 20 2 40 0,15 50

68400 0830 8,0 3,0 14,0 20 2 40 0,14 50

68400 0835 8,0 5/16 3,5 15,0 20 2 40 0,18 50

68400 0930 9,0 3,0 15,0 20 2 45 0,16 50

68400 0935 9,0 3,5 16,0 20 2 45 0,19 50

68400 1030 10,0 3,0 16,0 20 2 50 0,17 50

68400 1035 10,0 3/8 3,5 17,0 20 2 50 0,21 50

68400 1250 12,5 1/2 5,0 22,5 20 2 65 0,40 50

68400 1650 16,0 5/8 5,0 26,0 20 2 80 0,47 50

68400 2050 20,0 5,0 30,0 20 2 100 0,58 50

68400 2550 25,0 1 5,0 35,0 20 2 125 0,70 50

Stav: 23.05.2016

Hadice pro svařování

GAC

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Flexibilní hadice pro dopravu kyslíku. 

Pro svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochranným
plynem a podobné procesy - nevhodná pro LPG, MPS a CNG.

Norma/Schválení:
ISO 3821:2008 (dříve EN 559:2003).

Upozornění:
Na základě požadavku je k dodání hladký obal.

K dodání i v délce 40 m.

Teplotní rozsah:
-30°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor:
3 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, modrý, rýhovaný; od DN12 mm hladký.

Značení:
průběžné značení černou barvou:
„SEMPERIT S GOX ISO 3821 (EN559) PN 2MPa (20 bar) DN
-30°C kvartál/rok“.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68402 0435 4,0 3,5 11,0 20 2 40 0,11 50

68402 0535 5,0 3/16 3,5 12,0 20 2 40 0,13 50

68402 0630 6,3 3,0 12,3 20 2 40 0,12 50

68402 0635 6,3 1/4 3,5 13,3 20 2 40 0,15 50

68402 0650 6,3 1/4 5,0 16,3 20 2 40 0,24 50

68402 0830 8,0 3,0 14,0 20 2 40 0,14 50

68402 0835 8,0 5/16 3,5 15,0 20 2 40 0,18 50

68402 0930 9,0 0 3,0 15,0 20 2 45 0,16 50

68402 0935 9,0 3,5 16,0 20 2 45 0,19 50

68402 0955 9,0 5,5 20,0 20 2 45 0,36 50

68402 1030 10,0 3,0 16,0 20 2 50 0,17 50

68402 1035 10,0 3/8 3,5 17,0 20 2 50 0,21 50

68402 1250 12,5 1/2 5,0 22,5 20 2 65 0,40 50

68402 1650 16,0 5/8 5,0 26,0 20 2 80 0,48 50

68402 2055 20,0 5,5 31,0 20 2 100 0,63 50

68402 2550 25,0 1 5,0 35,0 20 2 125 0,70 50

Stav: 23.05.2016

Hadice pro svařování

GOX

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Flexibilní hadice pro dopravu zkapalněných ropných plynů (LPG),
pro zemní plyn (CNG) a směsi methylacetylénu a propandienu
(MPS). 

Pro svařování a řezání.

Norma/Schválení:
ISO 3821:2008 (dříve EN 559:2003).

Upozornění:
BS 3212-2:1991 dispozici na vyžádání.

Teplotní rozsah:
-30°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor:
3 : 1

Duše:
NBR, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, oranžový, hladký.

Značení:
průběžné značení černou barvou:
„SEMPERIT S GWPB ISO 3821 (EN559) PN 2MPa (20 bar) DN
-30°C rok MADE IN EU“.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68404 0435 4,0 3,5 11,0 20 2 40 0,12 50

68404 0535 5,0 3/16 3,5 12,0 20 2 40 0,13 50

68404 0630 6,3 3,0 12,3 20 2 40 0,11 50

68404 0635 6,3 1/4 3,5 13,3 20 2 40 0,14 50

68404 0830 8,0 3,0 14,0 20 2 40 0,13 50

68404 0835 8,0 5/16 3,5 15,0 20 2 40 0,18 50

68404 0930 9,0 3,0 15,0 20 2 45 0,15 50

68404 0935 9,0 3,5 16,0 20 2 45 0,20 50

68404 1035 10,0 3/8 3,5 17,0 20 2 50 0,21 50

68404 1250 12,5 1/2 5,0 22,5 20 2 65 0,36 50

Stav: 23.05.2016

Hadice pro svařování

GWPB

Podle ISO 3281:2008 (dříve EN 559:2003)



NÁHRADNÍ DÍLY PRO PRŮMYSL

Hadice pro otryskávání SM2: 3/27, 19/33, 25/39, 32/48, 38/56

»	 doprava	písku,	ocelových	broků,	křemičitého	písku,	korundu	a	dalších	abrazivních	materiálů
»	 určena	pro	čištění	tryskáním
»	 duše:	černá,	hladká,	NR/SBR/BR
»	 otěrnost	duše:	cca	60	mm3
»	 výztuž:	textilní	vložka,	ovin
»	 obal:	černý,	hladký	s	otiskem	textilu,	elektrostaticky	vodivý,	SBR
»	 pracovní	teplota:	-35	°C/+80	°C

HADICE PRO OLEJE A BENZÍN
Hadice pro víceúčelové použití TU:
TU10 – 10bar, DN5-25
TU25 – 25bar  DN6-25
TU40 – 40bar  DN4-10

»	 hadice	pro	dopravu	průmyslových	a	topných	olejů,	motorové	nafty,	benzinu	a	stlačeného	vzduchu
»	 hadici	není	vhodné	použít	k	výdejním	stojanům	ani	pro	trvalý	styk	s	benzíny
»	 duše:	černá,	hladká,	NBR
»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	černý,	odolný	oleji,	povětrnostním	vlivům	i	otěruvzdorný,	NBR/SBR
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+80	°C

HADICE PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Brzdové hadice FBD: DN11/18

»	 doprava	stlačeného	vzduchu	v	brzdových	systémech	automobilů
»	 duše:	černá,	hladká,	olejivzdorná,	NBR/SBR
»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	černá,	hladký,	otěruvzdorný,	EPDM/SBR
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+70	°C
»	 DIN	74310

Brzdová hadice FBE: DN13/24

»	 doprava	stlačeného	vzduchu	v	brzdových	systémech	automobilů
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR/NR
»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	černý,	hladký	nebo	s	negativním	rýhováním,	odolává	vodným	roztokům	mycích	přípravků
	 a	látkám	určeným	pro	zrychlené	tání	sněhu,	SBR/EPDM
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+90	°C

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Brzdová hadice pro vzduchové brzdy automobilů a jiných pneu
matických systémů automobilů a přívěsných vozidel.

Charakteristika:
Olejivzdorná duše.

Norma/Schválení:
DIN 74310:1993.

EAC (TR CU 018/2011).

Upozornění:
100% přezkoušena na tlak.

100% kontrola vnitřního průměru.

Teplotní rozsah:
-40°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor:
2,5 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká, olejivzdorná.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, černý, hladký, oděruvzdorný.

Značení:
průběžné značení bílou barvou:
Vnitøní- Ø < 10mm: „SEMPERIT S FBD Bremsschlauch/Air Brake
DIN 74310 DN PN 10 bar týden/rok MADE IN EU //////“.
Vnitøní- Ø ≥ 10mm: „SEMPERIT S FBD Bremsschlauch/Air Brake
DIN 74310 DN PN 10 bar týden/rok MADE IN EU ////// EAC“.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68430 0935 9,0 3,5 16,0 10 2 65 0,20 50

68430 1135 11,0 7/16 3,5 18,0 10 2 70 0,22 50

68430 1360 13,0 1/2 6,0 25,0 10 2 80 0,48 50

Stav: 23.05.2016

Brzdové hadice

FBD

Hadice pro chladicí kapaliny: FKD-R, DN10-25MM

»	 hadice	pro	dopravu	vody	a	nemrznoucích	směsí	na	glykolové	bázi
»	 duše:	černá,	hladká,	EPDM
»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	černý,	hladký,	EPDM
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+100	°C

Hadice pro chladicí kapaliny: FKS-R, DN28-100MM

»	 hadice	pro	dopravu	horké	vody	a	nemrznoucích	směsí	na	glykolové	bázi
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR
»	 obal:	černý,	hladký	s	otiskem	textilu,	SBR
»	 vpracovní	teplota:	-35	°C/+100	°C

Hadice pro horkou vodu a chladicí kapaliny: FKE, DN10-25MM

»	 hadice	pro	dopravu	vody	a	nemrznoucích	směsí	na	glykolové	bázi
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR/BR
»	 výztuž:	syntetická	příze
»	 obal:	černý,	pozitivní	rýhování,	SBR/BR
»	 pracovní	teplota:	-25	°C/+100	°C

Hadice pro pohonné hmoty: FUB, DN3,2-12MM

»	 hadice	pro	dopravu	bezolovnatých	paliv	a	motorové	nafty,	pro	osobní	i	nákladní	automobily	a	traktory
»	 duše:	černá,	hladká,	NBR
»	 výztuž:	textilní	příze,	ovin
»	 obal:	černý,	hladký,	CR/NBR
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+100	°C
»	 pracovní	teplota	pro	pohonné	látky:	-30	°C/+70	°C

Hadice pro pohonné hmoty: FMO, DN13-50MM

»	 hadice	 pro	 dopravu	 bezolovnatých	 pohonných	 hmot	 (EN228:2008),	 technických	 olejů	 na	 minerální	 
	 bázi,	dieselových	olejů	(EN	590:2010),	bionafty	(RME)	a	chladičových	kapalin	na	glykolové	bázi
»	 duše:	černá,	hladká,	NBR
»	 výztuž:	textilní	vložka,	ovin
»	 obal:	černý,	odolný	oleji,	povětrnostním	vlivům	i	otěruvzdorný,	CR
»	 pracovní	teplota:	-30	°C/+100	°C	(krátkodobě	do	+120	°C)
 
Hadice pro pohonné hmoty s kovovou spirálou: FMS, DN25-50MM

hadice	pro	sání	a	výtlak	pohonných	hmot	v	obecných	hydraulických	systémech,	chladicích	prostředků,	 
kerosinu	a	glykolu

»	 duše:	černá,	hladká,	NBR
»	 výztuž:	textilní	vložka,	ovin,	ocelová	spirála

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Brzdová hadice pro vzduchové brzdy automobilů a jiných pneu
matických systémů automobilů a přívěsných vozidel.

Charakteristika:
Olejivzdorná duše.

Norma/Schválení:
DIN 74310:1993.

EAC (TR CU 018/2011).

Upozornění:
100% přezkoušena na tlak.

100% kontrola vnitřního průměru.

Teplotní rozsah:
-40°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor:
2,5 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká, olejivzdorná.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, černý, hladký, oděruvzdorný.

Značení:
průběžné značení bílou barvou:
Vnitøní- Ø < 10mm: „SEMPERIT S FBD Bremsschlauch/Air Brake
DIN 74310 DN PN 10 bar týden/rok MADE IN EU //////“.
Vnitøní- Ø ≥ 10mm: „SEMPERIT S FBD Bremsschlauch/Air Brake
DIN 74310 DN PN 10 bar týden/rok MADE IN EU ////// EAC“.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68430 0935 9,0 3,5 16,0 10 2 65 0,20 50

68430 1135 11,0 7/16 3,5 18,0 10 2 70 0,22 50

68430 1360 13,0 1/2 6,0 25,0 10 2 80 0,48 50

Stav: 23.05.2016

Brzdové hadice

FBD

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Hadice pro chladiče ke spalovacím motorům.

Charakteristika:
Mimořádná odolnost proti stárnutí působením horké vody, horké
ho vzduchu a mrazuvzdorným přípravkům.

Ozónuvzdorná.

Norma/Schválení:
EAC (TR CU 018/2011)

Teplotní rozsah:
-40°C / +100°C.

Bezpečnostní faktor:
2,5 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, černý, hladký, odolný povětrnosti a ozónu.

Značení:
průběžné značení bílou barvou:
„SEMPERIT S  FKD  Kühlwasser/Cooling Water id x wd
>EPDM/PES/EPDM< kvartál/rok MADE IN EU //////”.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68201 1035 10,0 3/8 3,5 17,0 6 2 60 0,21 50

68201 1235 12,0 3,5 19,0 6 2 70 0,24 50

68201 1236 12,5 1/2 3,5 19,5 6 2 75 0,26 50

68201 1335 13,0 3,5 20,0 6 2 80 0,27 50

68201 1435 14,0 9/16 3,5 21,0 6 2 85 0,27 50

68201 1535 15,0 3,5 22,0 6 2 90 0,31 50

68201 1635 16,0 5/8 3,5 23,0 6 2 95 0,31 50

68201 1835 18,0 3,5 25,0 6 2 110 0,36 50

68201 1935 19,0 3/4 3,5 26,0 6 2 115 0,35 50

68201 2035 20,0 3,5 27,0 6 2 120 0,38 50

68201 2235 22,0 7/8 3,5 29,0 6 2 135 0,39 50

68201 2535 25,0 1 3,5 32,0 6 2 150 0,46 50

68201 3255 32,0 1 1/4 5,5 43,0 6 2 195 0,96 50

Stav: 23.05.2016

Chladičové hadice

FKD-R

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Hadice k chladičům spalovacích motorů.

Charakteristika:
Duše a obal hadice odolávají horké vodě a přípravkům proti zamr
zání.

Teplotní rozsah:
-35°C / +100°C .

Bezpečnostní faktor:
3,15 : 1

Duše:
SBR, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní vložky, ovin.

Obal:
SBR, černý, otisk textilu na povrchu.

Značení:
průběžné značení bílou barvou:
„SEMPERIT S FKS Kühlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C
EAC“.

Stav: 23.05.2016

Chladičové hadice

FKS-R – FKS-S

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar ca. kg/m (max.) m

483xx2840 28,0 4,0 36,0 3 2 0,52 40

483xx3040 30,0 1  3/16 4,0 38,0 3 2 0,55 40

483xx3240 32,0 1 1/4 4,0 40,0 3 2 0,65 40

483xx3540 35,0 1 3/8 4,0 43,0 3 2 0,75 40

483xx3840 38,0 1 1/2 4,0 46,0 3 2 0,80 40

483xx4040 40,0 4,0 48,0 3 2 0,85 40

483xx4240 42,0 4,0 50,0 3 2 0,90 40

483xx4545 45,0 4,5 54,0 3 2 1,05 40

483xx4845 48,0 4,5 57,0 3 2 1,10 40

483xx5045 50,0 4,5 59,0 3 2 1,10 40

483xx5545 55,0 4,5 64,0 3 2 1,15 40

483xx6050 60,0 5,0 70,0 3 2 1,40 40

483xx6550 65,0 5,0 75,0 3 2 1,50 40

483xx7050 70,0 5,0 80,0 3 2 1,65 40

483xx7550 75,0 5,0 85,0 3 2 1,75 40

563xx8050 80,0 5,0 90,0 3 2 1,80 40

563xx9050 90,0 5,0 100,0 3 2 2,05 40

563xx0050 100,0 5,0 110,0 3 2 2,35 40

563xx0160 110,0 6,0 122,0 3 2 3,10 40

563xx0260 120,0 6,0 132,0 3 2 3,35 40

FKS-R........48342 #......Svitky, FKS-S........48372 #......Úřezky...1m

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Chladičová hadice pro chladící vodu s obsahem nemrznoucí smě
si.

Norma/Schválení:
EAC (TR CU 018/2011)

Teplotní rozsah:
-25°C / +100°C.

Bezpečnostní faktor:
2 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
EPDM, černý, vroubkovaný.

Značení:
průběžné značení bílou barvou:
„SEMPERIT S  CAR HEATER 6 BAR MADE IN EU ////// EAC”.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68022 1035 10,0 3,5 17,0 6 2 190 0,22 50

68022 1335 13,0 3,5 20,0 6 2 215 0,26 50

68022 1635 16,0 3,5 22,0 6 2 240 0,30 50

68022 1835 18,0 3,5 25,0 6 2 250 0,43 50

68022 2040 20,0 4,0 28,0 6 2 260 0,46 50

68022 2545 25,0 4,5 34,0 6 2 280 0,60 50

Stav: 23.05.2016

Chladičové hadice

FKE
»	 obal:	černý,	odolný	oleji,	povětrnostním	vlivům	
	 i	otěruvzdorný,	CR
»	 pracovní	teplota:	-30	°C/+100	°C	(krátkodobě	do	+120	°C)

Hadice kompresorová pro horký vzduch: FHKS 75/91

»	 hadice	pro	dopravu	vzduchu	u	automobilových	cisteren	jako	spojení	mezi	
	 vykládanou	cisternou,	kompresorem	a	zásobníkem	(např.	pro	dopravu	cementu	apod.)
»	 vysoká	stabilita	a	odolnost	proti	zalomení	je	zajištěna	vnitřním	ocelovým	drátem
»	 duše:	černá,	hladká,	odolná	proti	obrušování,	EPDM
»	 výztuž:	ocelový	drát
»	 obal:	černý,	s	otiskem	textilu,	odolný	povětrnostním
	 vlivům,	EPDM
»	 pracovní	teplota:	-40	°C/+160	°C

HADICE NA PÁRU A HORKOU VODU
Hadice na páru: DS1, DN13-38MM

»	 hadice	pro	dopravu	nasycené	páry	a	horké	vody	v	chemickém	průmyslu
»	 duše:	černá,	hladká,	elektrostaticky	vodivá,	EPDM
»	 výztuž:	2	oplety	ocelovým	drátem
»	 obal:	černý,	hladký	s	otiskem	textilu,	
	 elektrostaticky	vodivý,	EPDM
»	 pracovní	teplota	pro	nasycenou	páru:	max.	+210	°C,	
	 pro	horkou	vodu:	max.	+	120	°C

Hadice na páru: DS3, DN13-32MM

»	 hadice	pro	dopravu	nasycené	páry	a	horké	vody
»	 duše:	černá,	hladká,	elektrostaticky	vodivá,	SBR/EPDM
»	 výztuž:	textilní	vložka,	ovin
»	 obal:	červený,	hladký	s	otiskem	textilu,	
	 elektrostaticky	vodivý,	SBR/NBR
»	 pracovní	teplota	pro	nasycenou	páru:	max.	+164	°C
»	 pracovní	teplota	pro	horkou	vodu:	+95	°C

Hadice na páru: DSL, DN20-25MM

»	 hadice	pro	dopravu	nasycené	páry	a	horké	vody
»	 duše:	černá,	hladká,	SBR/NR
»	 výztuž:	syntetická	příze,	ovin
»	 obal:	černý,	hladký,	SBR/NR
»	 vpracovní	teplota:	-40	°C/+95	°C
»	 pracovní	teplota	pro	nasycenou	páru:	max.	+143	°C

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Vhodná pro dopravu bezolovnatých paliv (EN 228:2008) a naftu
(EN 590:2010) pro osobní a nákladní automobily i traktory.

Upozornění:
Použitelná pro pohonné hmoty s podílem metylalkoholu do 10%.

Teplotní rozsah:
-40°C / +100°C,
Pohonná látka: -30°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor:
3,3 : 1

Duše:
NBR, černá, hladká, ozónu- a olejivzdorná.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
CR/NBR, černý, hladký, ozónu a olejivzdorný.

Značení:
průběžné značení zelenou barvou:
„SEMPERIT S FUB KRAFTSTOFF/FUEL DN PN 12BAR“

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68030 0330 3,2 1/8 3,0 9,2 12 2 32 0,08 50

68030 0430 4,0 3,0 10,0 12 2 44 0,08 50

68030 0530 5,0 3/16 3,0 11,0 12 2 50 0,11 50

68030 0531 5,5 3,0 11,5 12 2 55 0,11 50

68030 0630 6,0 3,0 12,0 12 2 60 0,10 50

68030 0631 6,3 1/4 3,0 12,3 12 2 63 0,10 50

68030 0730 7,0 3,0 13,0 12 2 70 0,12 50

68030 0731 7,5 3,0 13,5 12 2 75 0,13 50

68030 0830 8,0 5/16 3,0 14,0 12 2 80 0,13 50

68030 0930 9,0 3,0 15,0 12 2 90 0,14 50

68030 0931 9,5 3/8 3,0 15,5 12 2 95 0,15 50

68030 1030 10,0 3,0 16,0 12 2 100 0,16 50

68030 1235 12,0 3,5 19,0 12 2 120 0,21 50

Stav: 23.05.2016

Hadice pro pohonné hmoty

FUB

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Tlaková hadice pro bezolovnaté pohonné hmoty (EN228:2008).
Použitelná pro technické oleje na minerální bázi, dieselové oleje
(EN590:2010), bionaftu (RME) a chladičové kapaliny na glykolové
bázi.

Univerzální hadice pro použití v motorových vozidlech, auto
busech a traktorech.

Charakteristika:
Velmi dobrá odolnost proti teplotě.

Upozornění:
Dvě tlakové řady: 10 bar a 15 bar.

Teplotní rozsah:
-30°C / +100°C, krátkodobě až do 120°C.

Bezpečnostní faktor:
4 : 1

Duše:
NBR, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní vložky, ovin.

Obal:
CR, černý, odolný oleji a povětrnosti, otisk textilu na povrchu.

Značení:
průběž. žlutý popisný pásek:
“SEMPERIT S FMO Kraftstoff/Fuel D" a průběžné ražení „PN
10/15 bar DN kvartál/rok“.

Stav: 23.05.2016

Hadice pro pohonné hmoty

FMO

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

48100 1340 13,0 1/2 4,0 21,0 10 2 41 0,25 40

48100 1640 16,0 5/8 4,0 24,0 10 2 83 0,30 40

48100 1840 18,0 4,0 26,0 10 2 97 0,32 40

48100 2040 20,0 4,0 28,0 10 2 116 0,35 40

48100 2240 22,0 7/8 4,0 30,0 10 2 135 0,35 40

48100 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 158 0,38 40

48100 2850 28,0 5,0 38,0 10 2 181 0,54 40

48100 3250 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 204 0,59 40

48100 3550 35,0 5,0 45,0 10 2 227 0,66 40

48100 4050 40,0 5,0 50,0 10 2 275 0,74 40

48100 5060 50,0 6,0 62,0 10 2 350 0,81 40

48103 1660 16,0 5/8 6,0 28,0 15 4 55 0,45 40

48103 1860 18,0 6,0 30,0 15 4 70 0,50 40

48103 2060 20,0 6,0 32,0 15 4 80 0,55 40

48103 2260 22,0 7/8 6,0 34,0 15 4 90 0,58 40

48103 2560 25,0 1 6,0 37,0 15 4 95 0,65 40

48103 2860 28,0 6,0 40,0 15 4 110 0,70 40

48103 3260 32,0 1 1/4 6,0 44,0 15 4 135 0,78 40

48103 3560 35,0 6,0 47,0 15 4 150 0,85 40

48103 4060 40,0 6,0 52,0 15 4 180 0,95 40

48103 5060 50,0 6,0 62,0 15 4 220 1,15 40

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Sací a tlaková hadice pro bezolovnaté pohonné hmoty (EN
228:2008). Použitelná pro technické oleje na minerální bázi, die
selové oleje (EN590:2010), bionaftu (RME) a chladičové kapaliny
na glykolové bázi. 

Univerzální hadice pro použití v motorových vozidlech, auto
busech a traktorech.

Charakteristika:
Velmi dobrá odolnost vůči teplotě.

Vhodná pro sací aplikace středního zatížení.

Upozornění:
POZOR: Dvě tlakové řady: 10 bar a 15 bar.

Teplotní rozsah:
-30°C / +100°C, krátkodobě až do 120°C.

Bezpečnostní faktor:
4 : 1

Duše:
NBR, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní vložky, ovin, spirála z pozinkovaného ocelového drátu.

Obal:
CR, černý, odolný oleji a povětrnosti, otisk textilu na povrchu.

Značení:
průběžný žlutý popisný pásek:
„SEMPERIT S FMS Kraftstoff/Fuel SD“ a průběžné podélné ražení
„PN .. bar DN kvartál/rok“

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v  mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

48101 2555 25,0 1 5,5 36,0 15 2 80 0,80 40

48101 3255 32,0 1 1/4 5,5 43,0 15 2 100 1,00 40

48101 4060 40,0 6,0 52,0 10 2 120 1,30 40

48101 5060 50,0 6,0 62,0 10 2 150 1,60 40

Odolnost proti podtlaku: do -0,6 bar

Stav: 23.05.2016

Hadice pro pohonné hmoty

FMS

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Kompresorové hadice pro použití v silážních vozidlech jako spoje
ní mezi vykládacím kompresorem a silem.

Charakteristika:
Dlouhodobí životnost je zajištěna použitím tepluvzdorných pryžo
vých směsí.

Vysoká bezpečnost proti prasknutí a vysoká stabilita v průřezu i
odolnost proti zalomení je zajištěna použitím dvojího opletu oce
lovým drátem.

Teplotní rozsah:
-40°C / +160°C.

Bezpečnostní faktor:
6 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká, odolná proti horkému vzduchu.

Výztuž:
Ocelový drát, oplet.

Obal:
EPDM, černý, oděruvzdorný, odolný povětrnostním vlivům, otisk
textilu na povrchu.

Značení:
průběžný ražený pásek, barevně podloženo:
„SEMPERIT S FHKS Heissluftkompressor/Hot Air Blower 160°C
PN 25 bar“.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Provozní tlak Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svitku

mm palec stěny v mm v mm (max.) bar (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

48401 5180 51,0 2 8,0 67,0 25 2 250 2,40 20

48401 6080 60,0 8,0 76,0 25 2 320 3,10 20

48401 6580 65,0 8,0 81,0 25 2 350 3,40 20

48401 7580 75,0 8,0 91,0 25 2 450 4,00 20

Stav: 23.05.2016

Kompresorové hadice pro horký vzduch

FHKS

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Vhodná pro dopravu nasycené páry a horké vody.

Charakteristika:
Elektricky vodivá: Odpor R<106 Ohm.

Mnohonásobně úspěšně vyzkoušena a použita v chemickém prů
myslu.

Norma/Schválení:
EN ISO 6134:2005 Type 2, Klasse A; (nahrazuje DIN 2825:1994).

Upozornění:
Hadice odpovída normě DIN 2825:1994, která byla nahrazena
normou EN ISO 6134:2005.

POZOR: Používejte jen vhodné armatury (svorkové koncovky pod
le EN 14423:2005).

POZOR: Přehřátá pára podstatně snižuje životnost hadice!

POZOR: Neopomeňte prosím naši tabulku pro nasycenou páru.

Teplotní rozsah:
+210°C (nasycená pára), +120°C (horká voda).

Bezpečnostní faktor:
Pára 10 : 1, voda 3,15 : 1

Duše:
EPDM, černá, hladká, elektricky vodivá.

Výztuž:
Ocelový drát, oplet, pozinkováno.

Obal:
EPDM, černý, elektricky vodivý, otisk textilu na povrchu.

Značení:
průběžný červený popisný pásek:
„SEMPERIT S DS1 Sattdampf/ Saturated Steam 210°C Sempers
team PN 18 bar R < 106 Ohm“ jakož i protilehlé, červeně podlo
žené ražení dle EN ISO 6134 (u EN-rozměrů).

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Pracovní tlak (max.) bar Výztuž po
čet

Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svit
ku

mm palec
stěny v

mm v  mm pára horká voda (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68706 1360 13,0 1/2 6,0 25,0 18 55 2 80 0,55 40

48706 1660 16,0 5/8 6,0 28,0* 18 55 2   90 0,60 40

48706 1960 19,0  3/4 6,0 31,0* 18 55 2 110 0,70 40

48706 1970 19,0 3/4 7,0 33,0 18 55 2 110 0,85 40

48706 2575 25,0 1 7,5 40,0 18 55 2 180 1,10 40

48706 3280 32,0 1 1/4 8,0 48,0 18 55 2 250 1,55 40

48706 3880 38,0 1 1/2 8,0 54,0 18 55 2 300 1,80 40

48706 5090 50,0 9,0 68,0 18 55 2 420 2,65 40

48706 5190 50,8 2 9,0 68,8 18 55 2 420 2,65 40

Odolává podtlaku až do NW 32: - 0,8 bar; až do NW 50,8: -0,4 bar
* Rozměry nejsou v souladu s normou EN ISO 6134:2005

Stav: 23.05.2016

Hadice pro páru

DS1

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Vhodná pro dopravu nasycené páry a horké vody.

Pro použití v průmyslu, v opravnách automobilů a ve zpracovatel
ských provozech.

Upozornění:
Dobrá odolnost proti mnohým běžně dostupným čisticím pro
středkům. Neopomeňte prosím naše zvláštní informace pro použi
tí čisticích prostředků.

POZOR: Přehřátá pára podstatně snižuje životnost hadice!

POZOR: Neopomeňte prosím naši tabulku pro nasycenou páru.

Teplotní rozsah:
+164°C (nasycená pára), +95°C (horká voda).

Bezpečnostní faktor:
Pára 10 : 1, voda 3,15 : 1

Duše:
SBR/EPDM, černá, hladká, antistatická.

Výztuž:
Textilní vložky, ovin.

Obal:
SBR/NBR, červený, omezeně odolný tukům a olejům, otisk textilu
na povrchu.

Značení:
pruběžný černý popisný pásek:
„SEMPERIT S DS3 Sattdampf/Saturated Steam  164°C Sempers
team PN 6 bar“.

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Pracovní tlak (max.) bar Výztuž po
čet

Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svit
ku

mm palec
stěny v

mm v  mm pára horká voda (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

48446 1350 13,0    1/2 5,0 23,0 6 18 2   80 0,35 40

48446 1660 16,0    5/8 6,0 28,0 6 18 2   95 0,55 40

48446 1960 19,0    3/4 6,0 31,0 6 18 2 115 0,60 40

48446 2570 25,0 1 7,0 39,0 6 18 2 150 0,90 40

48446 3270 32,0 1 1/4 7,0 46,0 6 18 2 195 1,05 40

48446 3890 38,0 1 1/2 9,0 56,0 6 18 2 230 1,65 40

48446 5010 50,0 10,0 70,0 6 18 2 300 2,40 40

Stav: 23.05.2016

Hadice pro páru

DS3

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v ob
lastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o  výrobku, je zapotřebí opatřit si pí
semnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpeč
nostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při po
škození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení,  musí být vymě
něny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle
DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí.
Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez před
chozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálé
ho technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových
listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím in
formujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů
či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na zá
kladě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité
všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší
webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivos
tí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají
na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů Je-li to pro určitý produkt
uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvede
né látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bez
pečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produkto
vých listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech
specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných práv
ních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolností vůči chemikáliím a také čistících procedur. Mu
síme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné
volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění ne
schválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzduš
ných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvede
no jinak.

Použití:
Vhodná pro dopravu nasycené páry a horké vody.

Upozornění:
Nevhodná k nasazení v místech kde je nebezpečí výbuchu.

POZOR: Používejte pouze vhodné svorkové koncovky dle DIN EN
14423:2005.

POZOR: Přehřátá pára podstatně snižuje životnost hadice.

POZOR: Neopomeňte prosím naši tabulku pro nasycenou páru.

Teplotní rozsah:
+143°C (nasycená pára), +95°C (horká voda).

Bezpečnostní faktor:
Pára: 10:1,  voda: 3,75:1

Duše:
SBR/NR, černá, hladká.

Výztuž:
Textilní příze, ovin.

Obal:
SBR/NR, černý, hladký nebo rýhovaný.

Značení:
průběžný popisný pásek, bílý:
"SEMPERIT S DSL STEAM 3 BAR  MAX 143°C".

Číslo výrobku Vnitřní-Ø v Tloušťka Vnější-Ø Pracovní tlak (max.) bar Výztuž počet Poloměr
ohybu

Hmotnost Délka svit
ku

mm palec stěny v mm v  mm pára horká voda (min.) v mm ca. kg/m (max.) m

68020 1670 16,0 5/8 7,0 30,0 3 8 2 160 0,64 50

68020 1870 18,0 7,0 32,0 3 8 2 180 0,70 50

68020 2070 20,0 3/4 7,0 34,0 3 8 2 200 0,76 50

68020 2570 25,0 1 7,0 39,0 3 8 2 250 0,96 50

Stav: 23.05.2016

Hadice pro páru

DSL

Hadice podle DIN 2825:1994.


