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CONTI
Tar do
natrysku smoły
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w budownictwie drogowym
For stosowania
use in road construction

Description
Opis

Application
Zastosowanie
Wąż
do® natrysku
Tar jest equipment
doskonałymhose
produktem
doofstosowania
CONTI
Tar spraysmoły
hoseCONTI
is the®perfect
the use
bitumen
z urządzeniami
do wyrobu
bitumu i smoły
w budownictwie
Wysoand
tar equipment
in roadmaking.
T he hard-wearing
NBRdrogowym.
lining and cover
ce odporne
warstwy
wewnętrzna materials
i zewnętrzna
z NBR
oraz specjalnie
and
the selected
reinforcement
willwykonane
ensure a long
service
life. The
dobrane
materiały
zapewniają electrically
długi czas conductive.
użytkowania. Wąż jest
hose
is flexible
andwzmacniające
due to ist construction
elastyczny, a dzięki swej konstrukcji przewodzi prąd elektryczny.

Marking
Oznaczenie

"Continental ContiTech TEERSPRITZ / TARSPRAY ON 19 PN 16 BAR/ 232
„Continental ContiTech TEERSPRITZ/TARSPRAY DN19 PN 16 BAR/232 PSI
PSI Made in Germany" on grey cover
Made in Germany” na szarym tle.

wewnętrzna
– czarna, gładka guma NBR
Black, smooth
NBR lining
›, ›Warstwa
włókna tekstylne
›, ›Wzmocnienia:
Reinforcements:
zewnętrzna
– czarna
guma
NBR o to
fakturze
›, ›Warstwa
Black, fabric
patterned
NBR cover,
resistant
ozone,tkaninowej,
weather, UVodporna
and
na
ozon, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ścieranie.
abrasion

robocze do
barów
232 psi
psi
›, ›Ciśnienie
Working pressure
up 16
to 16
bar //232
rozrywające > 80 bar / 1,160 psi
›, ›Ciśnienie
Burst pressure> 80 bar / 1.160 psi
temperatur od -25°C do +180°C / -13°F do +356°F
›, ›Zakres
Temperature range from -25°C up to +180 ° C I -13 ° F up to+356° F
prąd elektryczny
›, ›Przewodzi
Electrically conductive

Technical
data
Dane
techniczne
Średnica
nominal width
nominalna
zoll/inch
-----zoll/cal

śr. wewn.
inner-Ill

grubość ścianki
wall thickness

długość
length

ciśnienie robocze
working pressure

min.ciśnienie rozrywające min. promień gięcia
min. burst pressure
min. bending radius

waga
weight

mm
mm
m
bar
psi
bar
psi
aprx. mm
aprx. g/m
---------------------------------------------mm
mm
m
bar
PSI
bar
PSI
szac. mm
szac. g/m

3/4
19
6.3
>2
16
232
80
1160
200
778
--------------------------------------------------3/4
19
6.3
>2
16
232
80
1160
200
778
Pressure based on room temperature / High pressure and/or temperature lead to reduced component durability
Ciśnienie oparte na temperaturze pokojowej / Wysokie ciśnienie i/lub temperatura prowadzą do zmniejszenia trwałości elementów składowych.
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