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TERGOFLEX®  depåslangar är kompositslangar
framtagna för lastning av tankbil på oljedepå. 
Beständiga mot alla förekommande petroleumpro-
dukter, lätthanterliga, slitstarka och flexibla vid
sträng kyla.
Depåslangen finns både i standardutförande och i
brandskyddat utförande (motstår en brand under
minst 15min vid 850°C utan att innehållet i slangen
kommer ut).
För säker produktidentifiering levereras slangen i
olika färger.
Tergoflex depåslang monteras m h a presshylsor
med kopplingar i mässing, aluminium, stål eller
syrafast stål, levereras provtryckta och på begäran
med leveranscertifikat och med datummärkning. 
Special-utföranden: Ytterskikt för mycket låga   
temperaturer, slitskydd, specialslang för rena
produkter, höga temperaturer, mm.

Färgkombinationer för produktidentifiering (exempel) 
Grön för blyfri 95 Svart för diesel & EO
Röd för blyfri 98

DEPÅSLANG
BOTTOMLOADING HOSE

Samtliga kompositslangar levereras i längder med påpressade kopplingar enligt önskemål och provtryckta.
Slangarna levereras med certifikat.

80%80%80%Vakuum
-40 - + 200 ° C-40 - +85°C-40 - +85°CArbetstemperatur
3,0- 4,3 kg/m3”:3,5 :4” :4,5 kg/m3”:3,5 :4” :4,5 kg/mVikt

185-254 mm(3")3”:200 mm; 4”: 325 mm3”:200 mm; 4”: 325 mmBöjningsradie
> 56 Bar (5,6 MPa)> 56 Bar (5,6 MPa)> 56 Bar (5,6 MPa)Sprängtryck
16 Bar (1,6 MPa)14 Bar (1,4 MPa)14 Bar (1,4 MPa) Arbetstryck

Flygbränsle (t ex JET A1)
Kemikalier, lösningsmedel

Petroleumprodukter
Bensin, diesel, oljor

Petroleumprodukter
Bensin, diesel, oljorAnvändningsområde

PP, FEP, PU, PTFE,  m fl
specialdesign

Polypropylen väv & film, aluminium,
specialimpregnerat slitstarkt

ytterskikt

Polypropylen väv & film, slitstarkt
specialimpregnerat ytterskiktKonstruktion

Aluminium, rostfritt, PPGalvaniserat stålGalvaniserat stålSpiraler
1"-4" (25-102 mm id)3"-4” (76- 102 mm id)3"-4” (76 - 102 mm id)Dimension

SpecialBrandskyddadStandardSlangtyp

305, 951, 976902901Art nr

Tekniska Data 

Angivna värden för arbets- och sprängtryck gäller vid +20°C, vid förhöjd temperatur och långvarig användning kan 
värdena ändras. Kontakta oss för ytterligare information.

Slangarna kan även fås med krymplangsskydd vid kopplingsänden och slitskydd där slangen släpar i markunderlaget




