HDPE Flexbuis

Flexibele, lichte en sterke buis
met gladde binnenwand
Soepel te leggen, makkelijk in gebruik

De veelzijdige HDPE Flexbuis is dubbelwandig. De geribbelde buitenkant van
High Density Polyethyleen (HDPE) maakt de buis extra goed bestand tegen
drukbelasting. De gladde binnenwand vergemakkelijkt het trekken van kabels
en leidingen, met alle tijdswinst van dien. In de sleuf werkt men graag met de
HDPE Flexbuis, ook al omdat de buizen licht, flexibel en snel te koppelen zijn.
Ook in moeilijke omstandigheden (weinig ruimte, lage temperaturen) zijn ze
makkelijk te gebruiken.

Twee typen voor diverse toepassingen

Afhankelijk van het werk kunt u kiezen uit twee typen. Bij het type S is ook de
binnenwand van HDPE. De buis is hierdoor aan de binnenzijde glad, robuust
en wat meer rigide. Het type S wordt dan ook geleverd in rechte lengten
van 6 meter.
Type R, geleverd op rollen van 50 meter, heeft een binnenwand van een elastisch
PE en is daardoor zeer buigzaam. Met zijn radius van vijf keer de eigen diameter
is deze buis ideaal in situaties met veel obstakels. Elke rol is standaard voorzien
van een trekkoord en mof.

Hulpstukken, kleuren, normen en maten

Voor deze buizen zijn vele hulpmiddelen beschikbaar. Denk aan ‘prefab’ bochten,
afstandhouders, aftakkingen, afdichtringen en eindkappen. Elke buislengte
wordt standaard geleverd met een zanddichte aangevormde klikmof, die met
een afdichtring ook waterdicht te maken is. PION Kunststoffen levert de HDPE
Flexbuis standaard in rood of zwart. Daarnaast zijn er vele andere kleuren
beschikbaar, wat de overzichtelijkheid ten goede komt. De buizen worden
geproduceerd volgens EN 50086-2-4- en ISO-normering en zijn verkrijgbaar
in diameters van 40 tot 1500 mm.

Uitgebreid assortiment in kleur en diameter

Voordelen van de
HDPE Flexbuis
– lichtgewicht flexibele buis
– robuust en schokbestendig
– snelle, kostenbesparende installatie
– goede chemische bestendigheid
– voorzien van mof en trekhulp
– in vele kleuren leverbaar

PION Kunststoffen nét zo flexibel

Als gespecialiseerd leverancier van beschermbuizen hebben wij een oplossing
voor álle denkbare omstandigheden. Bent u op zoek naar beschermbuizen
met speciale eigenschappen, bijvoorbeeld voor lichte tot zeer zware belasting
of vlamvertraging? In overleg vinden wij zeker een beschermbuis die aan uw
behoeften voldoet. Neem dus in ieder geval contact op.
Bel voor meer informatie met onze verkoop binnendienst.
Telefoon 033 253 86 30.

Flexibele uitvoering op rol

www.pionkunststoffen.nl

