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Carte tehnicã

Denumirea prescurtatã a POLIETILENEI RETICULATE este PE-X; PE este prescurtarea POLIETILENEI, iar “X” indicã 

legãturi moleculare încrucisate sau “cross-linked” în limba englezã.

Polietilena este un material termoplastic. Proprietãþile sale sunt limitate de temperatura maximã de lucru ale cãrei 

valori se încadreazã între 50-60°C. Prin procesul de reticulare moleculele de polietilenã sunt legate între ele ºi se formeazã 

o reþea tridimensionalã complexã. Practic, materialul suferã o transformare care îi amelioreazã proprietãþile cum ar fi 

rezistenþa mecanicã în timp, rezistenþa chimicã, rezistenþa la abraziune etc.

Prin reticularea polietilenei se obþine un material, denumit polietilena reticulatã, capabil sã rãspundã exigenþelor 

normativelor internaþionale privind execuþia reþelelor de alimentare cu apã caldã ºi apã rece ºi de încãlzire.

Metode de reticulare:

!metoda de reticulare cu peroxizi (PE-Xa): reticularea are loc în momentul extrudãrii amestecului de polietilenã cu agentul 

de reticulare - compusul peroxid. Este prima metodã de reticulare descoperitã, numitã ºi procedeul Engel;

!metoda de reticulare cu silani (PE-Xb) este, în opinia specialiºtilor, metoda de reticulare cu cel mai mare potenþial de 

dezvoltare în viitor. Procesul de producþie se desfãºoarã în doi paºi: se extrudeazã þeava din amestecul de materie primã 

amestecatã cu agentrul de reticulare - peroxidul -, apoi, la temperaturi de 85-95°C are loc reticularea þevii;

!reticularea cu radiaþii (PE-Xc) este o metodã de reticulare fizicã; reticularea este fãcutã de radiaþiile electromagnetice, 

radiaþii gamma (numit ºi procesul nuclear) sau electroni de înaltã energie, radiaþii betta sau procesul cu bombardament 

de electroni;

!reticularea prin metoda azo (PE-Xd) este un tip de reticulare puþin folosit.

Standardele prevãd un grad minim de reticulare de:

!70% pentru metoda de reticulare cu peroxizi;

!65% pentru metoda de reticulare cu silani;

!60% pentru metoda de reticulare cu radiaþii;

!60% pentru metoda de reticulare azo;

Gradul optim de reticulare este cuprins între 65% ºi 89%. Un procent de reticulare mai mic nu asigurã ameliorarea 

suficientã a calitãþilor þevii PE-X, iar un grad de reticulare mai mare scade rezistenþa þevii la stress-cracking.

Existã ample discuþii privind “cea mai bunã metodã de reticulare”; argumentul suprem nu este metoda în sine, unde se 

cântãreºte “vechimea” metodei sau “potenþialul de dezvoltare” al metodei de reticulare, ci capacitatea producãtorului de 

þeavã PE-X de a îndeplini normele de calitate. Rezultã deci cã factorul cel mai important în evaluarea unei þevi PE-X este 

controlul calitãþii ºi probele de calitate fãcute pe produsul finit de fiecare producãtor în parte. Existã diverse standarde de 

producere a þevii PE-X :DIN (norma germanã), UNI (norma italianã), ASTM (norma americanã), NF (norma francezã), dar, 

indiferent de tipul de reticulare folosit, este necesar ca tubul sã treacã numeroase teste de calitate, alãturi de controlul 

riguros al materiei prime, al producþiei, al dimensiunilor, toleranþelor, probelor de presiune etc. Acesta este cel mai bun 

mod de a evalua calitãþile ºi performanþele þevii PE-X.

Începand cu 14 martie 2003 a fost aprobat Standardul European EN ISO 15875, standard ce se adoptã în toate þãrile 

europene. Acest standard este  adoptat ºi de VALROM Industrie.

1.1 Metoda de reticulare cu silani

Tuburile PexKIT produse de VALROM Industrie sunt produse cu reticulare prin metoda silanilor. Compoundul de 

polietilenã ºi agent de reticulare este extrudat la dimensiunile ºi parametrii din standard. Colacii de PE-X, fie sunt imersaþi în 

apã fierbinte (80-95°C), fie se recirculã apã fierbinte (80-95°C) prin interiorul fiecãrui colac un timp suficient pentru ca 

polietilena sã reticuleze la un procent de cel puþin 65%.

1.       Caracteristicile materialului
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Fig.1 - Molecula de silan 

grefatã pe molecula de polietilenã

Fig.2 - Realizarea reticulãrii

Fig.3 - Moleculele de polietilenã

 legate de puntea silanicã



2. Tuburile PexKIT. Caracteristici

Tuburile PE-X fabricate de VALROM Industrie se fabricã în douã variante: cu sau fãrã barierã de oxigen.

Rezistenþa la tracþiune, la rupere

Alungirea limitã, la rupere

Modul elastic la tracþiune:

la -40°C

la 0°C

la 23°C

Modul elastic de flexionare

la -40°C

la 0°C

la 23°C
2Deformare la cald, 15 min. la 200°C, 0,2N/mm

alungire sub sarcinã

deformare remanentã dupã rãcire

Punctul de înmuiere Vicat

Cãldurã specificã la 23°C

Coeficient de dilatare liniarã (între -5 ºi +100°C)

Conductivitate termicã, la 23°C

Grad de reticulare

Rezistenþa la presiune interioarã, 95°C, 4,8 MPa

Rezistenþa la presiune interioarã, 95°C, 4,6 MPa

Rezistenþa la presiune interioarã, 95°C, 4,4 MPa

Valori medii determinate pe tubulaturã 16x2,0 mm, reticulatã 6 ore la 95°C

3. Avantajele utilizãrii materialului

Uºurinþa punerii în operã. Þevile PE-X produse de VALROM Industrie se livreazã la colac. Þeava are greutatea 

specificã foarte micã în raport cu alte tipuri de þeava utilizatã în instalaþii. Spre exemplu, un colac de þeavã PE-X de 100 m cu 

diametrul 20x2 mm nu cântãreºte mai mult de 12 kg.

Stabilitatea in timp. Þevile PE-X produse de VALROM Industrie au o bunã stabilitate în timp. La utilizarea în 

instalaþiile civile obiºnuite, la temperaturi ºi presiuni uzuale în instalaþii durata de viaþã estimatã depãºeºte 50 de ani. 

Rezistenta chimica si electrochimica. Þeava PE-X nu este afectatã de apele agresive, cu PH scãzut, rezistã la aditivii 

adãugaþi în apã, este rezistentã la viteze mari ale fluidului vehiculat, nu este afectatã de materiale de construcþii, precum 

cimentul, gipsul etc.

Datoritã compoziþiei, þeava PE-X nu este afectatã de coroziunea electrochimicã datoratã curenþilor vagabonzi.

Rezistenþa la abraziune. Þeava PE-X nu este supusã efectului de abraziune datorat microparticuleror solide din apã, 

grosimea peretelui ramanand constanta in timp.

Rezistenta la coroziune si la depuneri. Comparativ cu þevile metalice, þevile PE-X nu corodeazã ºi nu existã pericolul 

modificãrii secþiunii de trecere a fluidului datoratã depunerilor. Aceastã calitate, împreunã cu pierderile mici de sarcinã 

oferã un debit constant în timp ºi posibilitatea prevederii utilizãrii încã din faza de proiectare a unor diametre mai mici de 

þeavã.

Conductivitate termicã redusã. Þeava PE-X are o conductivitate termicã redusã comparativ cu þevile metalice, de aici 

rezultând pierderi de cãldurã mici pe traseu. Un alt avantaj este atenuarea formãrii condensului pe exteriorul þevilor.
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material PE-X oþel fontã cupru

conductivitate (W/m°C) 0,38  45  52  348

Atoxicitatea. Prin compozitia sa, materialul PE-X asigurã igiena apei vehiculate, materialul având utilizãri în locuri 

unde se impun condiþii speciale de igienã: aparaturã medicalã, industria farmaceuticã, alimentarã etc. Þevile PE-X produse 

de VALROM Industrie deþin Aviz Sanitar eliberat de Ministerul Sãnãtãþii din România.

Þevile PexKIT cu barierã de oxigen (de difuzie) 

Toate sistemele de încãlzire sau de rãcire sunt dispuse la penetrarea oxigenului atmosferic în fluidul vehiculat. 

Pãtrunderea oxigenului are loc în zona centralei, a racordurilor filetate etc. Explicaþia procesului constã în faptul cã apa din 

interiorul þevii este sãracã în oxigen datoritã parametrilor presiune ºi temperaturã, oxigenul atmosferic “trecând” de 

peretele þevii. Acest pericol existã pentru sistemele “închise” precum ar fi sistemele de încãlzire, încãlzire prin pardosealã, 

în care apa este vehiculatã fãrã adaos de apã.

Oxigenul în exces din apa atacã pãrþile instalaþiei care conþin fier (Fe). Pentru a diminua sau chiar a elimina aceste efecte 

negative, se prevãd urmãtoarele mãsuri:

aditivarea apei cu inhibitori, soluþie costisitoare ºi cu eficacitate limitatã;

montarea unui schimbãtor de cãldurã în plãci din inox între circuitul principal ºi circuitele dispuse la acumularea de oxigen 

în exces;

eliminarea materialelor pe bazã de Fe (fontã, oþel) din instalaþie. În instalaþiile moderne se utilizeazã majoritar metalele 

neferoase cu aliajele lor sau cu suprafeþe protejate la coroziune.

  

Compoziþia materialului

Pentru a fi protejat la pãtrunderea oxigenului din atmosferã tubul PE-X se produce în trei straturi.

Modalitatea de producþie este coextrudarea unui strat de EVOH (etilen vinil alcool) în partea exterioarã a þevii PE-X. 

EVOH a fost iniþial dezvoltat pentru industria ambalajelor alimentare ºi ambalarea de produse chimice pentru care 

pãstrarea trebuie fãcutã în ambalaje care sã evite contactul cu oxigenul atmosferic.

Proprietãþile fizico-chimice ale barierei de oxigen

!

!

!

Barierã (EVOH)

Adeziv

PE-X
Fig.4 - Structura unui tub PE-X în trei straturi

Fig.5 - Structura molecularã

(CH           CH )           (CH           CH )2 2 m 2 2 n

OH

Caracteristica Valoare          UM Metoda de testare

Conþinut de etilenã    32         %mol       GTP-002
3Densitate  1190         kg/m       GTP-013

Coeficient de transmitere 

a oxigenului (OTR)
3 220°C umiditate relativã 0%   0,2 cm .20µm/m .zi.atm    ASTM D3895
3 220°C umiditate relativã 65%   0,4 cm .20µm/m .zi.atm    ASTM D3895
3 220°C umiditate relativã 85%   1,5 cm .20µm/m .zi.atm    ASTM D3895
3 220°C umiditate relativã 100%   19 cm .20µm/m .zi.atm    ASTM D3895

Alungire    8            %     ASTM D638

Alungire la rupere  230            %     ASTM D638

Modulul de elasticitate 2700           MPa     ASTM D638

Rezistenþa la tracþiune   79           MPa     ASTM D638

Rezistenþa la rupere   73           MPa     ASTM D638



Evaluarea eficacitãþii barierei de oxigen se face prin coeficientul de transmitere al oxigenului, OTR (Oxygen 

Transmission Rate) ºi prin coeficientul de transmitere al gazului GTR (Gas Transmission Rate). Unitatea de mãsura a 
3 2permeabilitãþii la gaze este în cm de gaz care trec printr-un strat de 20µm  de material la o suprafaþã de 1m  în 24 de ore.

Se poate observa cã bariera de oxigen din EVOH reduce de 60000 de ori penetrarea oxigenului prin peretele tubului de 

PE-X.

Standardul care reglementeazã cantitatea de oxigen din apã este DIN 4726. Cantitatea de oxigen nu trebuie sã 
3 0depãºeascã 0,1g/ m  zi (mãsurat la 20  C). Din graficul de mai sus se poate observa cã tuburile PE-X produse de Valrom 

Industrie îndeplinesc aceastã condiþie.

    Material     Coeficienþi de transmitere ai gazului GTR (20°C umiditate relativã 0%))
3 2  cm .20µm/m .zi.atm

        O     N   CO          He2 2 2

  GTR - EVOH        0,2  0,017  0,81         160

   GTR - PE-X     12000   3100 42000        28000

     Raport

  GTR - EVOH     60000 182353 51851         175

   GTR - PE-X

Fig.6 - Cantitatea de oxigen ce trece prin peretele tubului

0% umiditate relativã

2Raportul dimensional D /(D +D)i e i
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4. Standarde de fabricaþie

VALROM Industrie produce tubul PexKIT cu respectarea EN ISO 15875:2003.

Termeni utilizaþi:

S= seria þevii, numãr adimensional, conform ISO 4065;

S = caracteristica calculatã a þevii; S  = (D -e )/2e ;calc calc n n n

D  = diametrul nominal;n

e  = grosimea nominalã a peretelui;n

P  = presiunea de proiectare, este presiunea maximã pentru care a fost proiectat sistemul;d

S  = caracteristica maximã calculatã a þevii;calc,max

Clasele de aplicabilitate ale þevii PE-X

P       clasa de aplicabilitated

clasa1 clasa2 clasa4 clasa5

S  (rotunjit)calc,max

4   7,6   7,6   7,6   7,6

6   6,4   5,9   6,6   5,4

8   4,8   4,4   5,0   4,0

           10   3,8   3,5   4,0   3,2

Diametrul Diametrul exterior Diametrul exterior     Seria

 nominal          minim   maxim S6,3    S5    S4    S3,2

  grosime perete

    12 12,0    12,3    -     1,3   1,4 1,7

    16 16,0    16,3  1,3    1,5   1,8 2,2

    20 20,0    20,3  1,5    1,9   2,3 2,8

    25 25,0    20,3  1,9    2,3   2,8 3,5

    32 32,0    32,3  2,4    2,9   3,6 4,4

    40 40,0    40,4  3,0    3,7   4,5 5,5

    50 50,0    50,5  3,7    4,6   5,6 6,9

    63 63,0    63,6  4,7    5,8   7,1 8,6

    75 75,0    75,7  5,6    6,8   8,4   10,3

    90 90,0    90,9  6,7    8,2 10,1   12,3

  110     110,0  111,0  8,1  10,0 12,3   15,1

  125     125,0  126,2  9,2  11,4 14,0   17,1

  140     140,0  141,3      10,3  12,7 15,7   19,2

  160     160,0  161,5      11,8  14,6 17,9   21,9

Dimensiuni þevi PE-X (clasa A)



Grosime perete Scalc

D D dem,min dem, max     nominalã minext n

14,7 14,7  14,63    14,74     1,6 4,1

21 21  20,98    21,09     2,05 4,6

27,4 27,4  27,33    27,44     2,6 4,8

34 34  34,08    34,19     3,15 4,9

Þevi PE-X clasa B2 (dimensiuni bazate pe dimensiunile þevii din cupru)

Grosime perete Scalc

D D dem,min dem, max     nominalã minext n

12 12  12,0    12,3     2,0 2,5

14 14  14,0    14,3     2,0 3,0

15 15  15,0    15,3     2,0 3,2

16 16  16,0    16,3     2,0 3,5

17 17  17,0    17,3     2,0 3,8

18 18  18,0    18,3     2,0 4,0

20 20  20,0    20,3     2,0 4,5

Þevi PE-X clasa C 

Clasa Temperatura de   Timp la T T Timp la T T Timp la T Aplicaþii tipicep max max mal mal

 proiectare °C      (ani) °C      (ore) °C      (ore)

   1          60       49 80         1   95      100 apã caldã (60°C)

   2          70       49 80         1   95      100 apã caldã (70°C)

   4          20       2,5 70         100      100 încãlzire prin pardosealã

         40       20 ºi radiatoare de

         60       25 temperaturã joasã

   5          20       14 90       2,5 100      100 radiatoare de temperaturã

         60       25 înaltã

         80       10

Clasificarea în funcþie de condiþiile de lucru

Standardul de mai sus se aplicã indiferent dacã þeava este sau nu cu barierã de oxigen.

Grosime perete Scalc

D D dem,min dem, max nominalã minext n

10 10    9,9    10,2     1,5 1,5 2,8

    1,8 1,7 2,4

12 12  11,9    12,2     1,5 1,5 3,4

    2,0 1,9 2,6

15 15  14,9    15,2     1,5 1,5 4,4

    2,5 2,4 2,6

18 18  17,9    18,2     1,7 1,7 4,8

    2,5 2,4 3,2

22 22  21,9    22,2     2,0 2,0 5,0

    3,0 2,9 3,3

22 22  27,9    28,2     2,6 2,6 4,9

    4,0 3,9 3,1

Þevi PE-X clasa B1 (dimensiuni bazate pe dimensiunile þevii din cupru)

8
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Exemplu de calcul:

O þeavã PE-X cu diametrul exterior 16m ºi grosimea peretelui de 2mm este þeavã clasã C cu S  3,5 (din tabelul calc

þevii clasã C).

Din tabelul cu clasele de aplicabilitate se alegea valoarea S  rotunjitã la valoarea imediat superioarã calc,max

3,2<S =3,5<4. Se alege S =4. Rezultã cã þeava PE-X încadratã în clasele de aplicabilitate calc16 calc,max rotunjit

1, 2, 4 pentru o presiune de 10 bari sau clasa 5 pentru o presiune de 8 bari.

Ø16x2 poate fi 
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Fig.7 - Pierderi de presiune la 10°C

În figurile urmãtoare sunt trasate diagramele pierderilor de presiune pentru þevile PE-X fabricate în conformitate 

cu norma EN ISO 15785.
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Fig.8 - Pierderi de presiune la 50°C
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Fig.9 - Pierderi de presiune la 80°C
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Fig.10 - Pierderi de presiune la 10°C
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Fig.11 - Pierderi de presiune la 50°C
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Fig.12 - Pierderi de presiune la 80°C
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5. Compensarea dilatãrilor. Fixarea þevii.

Pentru þevile PE-X care nu sunt montate îngropat cu tub de protecþie (unde dilatãrile au loc în tub) sau pentru 

þevile cu diametre mari trebuiesc luate încã din faza de proiectare mãsuri pentru compensarea dilatãrilor. Þevile din 

plastic ºi þeava PE-X, în special, au un coeficient de dilatare ridicat, α = 0,19 mm/m°C. 

Pentru compensarea dilatãrilor se pot utiliza constructiv braþele de dilatare sau lira de dilatare.

Variaþia lungimii þevii cu temperatura:

∆L = α x ∆T x L,

unde ∆L = variaþia în lungime a þevii [mm];
0α = coeficient de dilatare liniarã [mm/m C];

∆T = variaþia temperaturii (diferenþa dintre temperatura mediului ºi temperatura apei) [°C];

L = lungimea þevii între punctele fixe [m].

Calculul lungimii bratului flexibil:

L  = c x  (Dx ∆L)b

unde c = 12 (constanta adimensionalã de material, pentru PE-X);

D = diametrul þevii;

∆L = variaþia în lungime a þevii [m].

Curbarea þevii PE-X:

Pentru a curba tuburile la rece nu este nevoie de o sculã specialã, putându-se utiliza curba conducãtoare sau aerul 

cald. Curbarea la cald se bazeazã pe memoria termicã a þevii PE-Xb. Þeava se încãlzeºte cu ajutorul unui jet de aer cald pânã 

la o temperaturã de aproximativ 130°C, pânã când devine transparentã, apoi i se poate da forma doritã. 

Atenþie ! Curbarea la cald se poate utiliza NUMAI pentru þevile PE-X fãrã barierã de oxigen ! La þevile cu mai multe straturi 

încãlzirea la 130°C poate dãuna stratului de barierã !

Raza minimã de curbare a þevii PE-X este de 8 x diametrul la rece ºi de 5x diametrul la cald.

Distanþele minime dintre punctele de susþinere se recomandã a nu fi mai mari de 50 cm.
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6. Aplicaþii. Punere în operã

Þevile ºi fitingurile PE-X se utilizeazã la execuþia instalaþiilor sanitare pentru apã rece ºi apã caldã, 
încãlzire ºi rãcire prin pardosealã ºi panouri radiante, încãlzire cu calorifere.

Modalitatea de punere în operã recomandatã de VALROM Industrie pentru þeava PE-X este sistemul cu 
colectori-distribuitori ºi montarea þevii în conducta gofratã de protecþie.  Avantajele acestui tip de montaj sunt:

1.Creºte gradul de siguranþã al sistemului, eventualele pierderi de apã devenind vizibile la conectãrile la 
distribuitor ºi la duza din plastic. În acest caz tubul de protecþie gofrat asigurã etanºeitatea sistemului.

2.Þeava poate fi îngropatã în ºapã, în perete etc, nemaifiind vorba de fitinguri îngropate.
3.Executarea legãturilor “dintr-o bucatã”, fãrã a fi nevoie de îmbinãri pe traseu, datorita flexibilitãþii 

sistemului ºi livrãrii þevii la colac cu lungime mare.
4.Compensarea dilatãrilor þevii PE-X se realizeazã în tubul de protecþie.
5.Posibilitatea înlocuirii þevii PE-X prin tragere (simultan se indeparteaza o teva si se trage alta, sistem 

identic cu cablurile electrice).
6.Eliminarea pericolului de condens.

O altã metodã recomandatã ºi folositã mai ales pentru legãtura la calorifere constã din îngroparea þevii 
PE-X în ciment, structura ei chimicã având o rezistenþã foarte bunã la acþiunea substanþelor agresive conþinute 
de ipsos, ciment, etc.

Aceastã variantã nu se recomandã decât în cazuri speciale. Pentru a se evita apariþia condensului þeava 
PE-X trebuie îngropatã în perete sau în ºapã la o adâncime de cel puþin o data ºi jumãtate diametrul, cu mãsurile de 
protecþie la compensarea dilatãrilor.

NU SE RECOMANDÃ ÎNGROPAREA FITINGURILOR ÎN ªAPÃ SAU PERETE !

7. Îmbinarea þevii

Pentru îmbinarea þevii PE-X VALROM Industrie oferã o gamã completã de fitinguri din alamã cu manºon 

alunecãtor. Fitingurile sunt fabricate din aliaj special de alamã alimentarã tratatã împotriva dezincãrii ºi asigurã o bunã 

stabilitate în timp a sistemului. De asemenea, se oferã sculele necesare îmbinãrii :

Sistemul conþine:

1. presa pentru strângere;

2. expandorul;

3. cleºte pentru tãiere;

4. corpul fitingului;

5. manºonul alunecãtor pentru strângere.

Fig.15 - Componentele sistemului: trusa necesarã ºi fitingul cu manºon alunecãtor

}
}

în trusa pentru montaj

fitingul propriu-zis
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Metoda de îmbinare pentru þeava PE-X produsã de VALROM Industrie se bazeazã pe proprietatea materialului de a 

avea memorie. Memoria constã în faptul cã dacã materialul se deformeaza între anumite limite, acesta are tendinþa sã 

revinã la forma iniþialã. Suplimentar, pentru siguranþã maximã, peste þeava se trece un manºon de alamã care strânge þeava 

pe ºtuþul fitingului.

Acest tip de îmbinare are avantaje ºi în calculul hidraulic al circuitului. Astfel, secþiunea de trecere mãritã micºoreazã 

pierderile de presiune în fiting, rezultând posibilitatea utilizãrii de diamtere mai mici de þeavã decât de obicei.

Paºii îmbinãrii:

1. Se taie þeava PE-X la lungimea doritã;

2. Se introduce manºonul pe þeava PE-X;

3. Se lãrgeºte þeava cu ajutorul expandorului;

4. Se introduce ºtuþul fitingului în zona lãrgitã a þevii;

5. Se foloseºte dispozitivul special pentru a translata bucºa de strângere.

Îmbinarea astfel executatã este sigurã ºi rapidã.

1 2

54 Fig.16 - Paºii îmbinãrii unui fiting cu 

manºon alunecãtor pe þeava PE-X

3
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Tubul gofrat de protecþie

Este produs din PEHD ºi are rolul de a proteja pe durata funcþionãrii þeava PE-X ºi de a asigura o punere în operã cat mai 

uºoarã. Tubul se livreazã în culorile roºu sau albastru.

Diametrele disponibile:

l 25 mm pentru protecþie PE-X diametru 16 mm;

l 32 mm pentru protecþie PE-X diametrul 20 mm;

l 40 mm pentru protecþie PE-X diametrul 25 mm.

Montarea þevii PE-X în tub gofrat de protecþie

Þeava PE-X se monteaza “dintr-o bucatã” chiar ºi îngropatã în ºapã sau tencuialã, fãrã a fi nevoie de îmbinãri pe traseu 

crescând astfel siguranþa sistemului, eventualele pierderi putând fi identificate în zonele de conectare.

1. Þeava PE-X;

2. Tubul gofrat;

3. Se taie þeava PE-X oblic, pe o lungime de aprox 10 cm;

4. Se introduce þeava PE-X în tubul gofrat;

5. Se face legãtura la duza de plastic;

6. Modul de legare a þevii la reparaþii.



Avantajele sistemului PexKIT

- gamã completã de produse æi accesorii
- temperaturã de lucru a åevii de pânã la 100 ºC
- diversitatea dimensionalã
- transport, depozitare æi punere în operã simple
- rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung
- åeava PE-X nu este afectatã de apele agresive, cu pH scãzut 
- rezistenåã la aditivii adãugaåi în apã
- rezistenåã la viteze mari ale fluidului vehiculat
- nu este afectat de materiale de construcåii precum cimentul, gipsul etc.
- rezistenåã la abraziune: åeava PE-X nu este supusã efectului de abraziune 
datorat microparticulelor solide din apã, grosimea peretelui rãmânând 
constantã în timp 
- o bunã rezistenåã la coroziune æi la depuneri
- produsele sunt agrementate æi avizate sanitar de autoritãåile abilitate

Sistemul de åevi æi fitinguri PE-X produs de Valrom Industrie reprezintã o 
soluåie modernã de executare a instalaåiilor. 
Partea principalã a sistemului este reprezentatã de åeava PE-X (polietilenã 
reticulatã), obåinutã din polietilenã printr-un procedeu fizico-chimic prin care 
se îmbunãtãåeæte rezistenåa materialului la presiune æi temperaturã ridicate. 

Fitingurile oferite de Valrom Industrie în cadrul sistemului PexKIT sunt create 
pe sistemul cu manæon æi sunt fabricate din alamã alimentarã. 
Fitingurile au un sistem de conectare extrem de simplu æi în acelaæi timp sigur, 
realizabil în numai trei paæi:
1. expandare 
2. conectare 
3. translaåie 

Gama de diametre disponibile este de 16, 20, 25, 32, 40, 50 si 63 mm, 
acoperind majoritatea necesitãåilor pentru instalaåiile interioare.

SaniLine - instalaåii sanitare apã caldã, apã rece
Sistemul cu colector æi tub gofrat de protecåie pentru PE-X este modern æi 
fiabil. Åeava poate fi îngropatã în æapã sau în perete, conferind siguranåã 
maximã. 

ThermoLine - instalaåii de încãlzire cu calorifere
Sistem rezistent la temperaturã ridicatã, sistem de distribuåie clasic, cu 
colectori sau în plintã.

FloorLine - instalaåii de incãlzire/rãcire prin pardoseala sau pereåi æi 
snow-melt (topirea zãpezii æi a gheåii pe cãile de acces)
Sistemul de încãlzire /rãcire prin pardosealã oferã un confort termic ideal æi o 
economie de energie de pânã la 30%.

Gama dimensionalã

Aria de aplicabilitate a sistemului PexKIT




