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Με αυτό τον τρόπο οι σωλήνες GEONFLEX®, GEOSUB® προστατεύουν το προσωπικό 
που εκτελεί τεχνικές εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης προειδοποιώντας το για 
την επικινδυνότητα των αγωγών που βρίσκονται στο εσωτερικό τους ενώ παράλληλα 
διευκολύνουν το έργο του µελετητή για την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση των 
δικτύων.

Τέλος, επιτυγχάνουν αυξηµένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV), µεγαλύτερη από 
5 χρόνια, που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των µηχανικών τους ιδιοτήτων µετά 
από µακρά διαστήµατα αποθήκευσης σε υπαίθρια αποθήκη ή το εργοτάξιο.

Η χρωµατική ταυτοποίηση των σωλήνων GEONFLEX®, GEOSUB® ακολουθεί τους  
κανόνες που θέτει το Πρότυπο NF P 98-332 το οποίο προδιαγράφει τον χρωµατισµό 
των σωλήνων σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής τους καθώς και τις ελάχιστες αποστά-
σεις που πρέπει να έχουν µεταξύ τους. Η απαραίτητη προειδοποιητική σήµανση που 
αναγράφεται πλέον πάνω στους σωλήνες ακολουθεί τις προδιαγραφές των προϊόντων  
σήµανσης και προειδοποίησης των υπογείων δικτύων σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά  
Πρότυπα EN 12613 & ΕΝ 50520. 
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Οι σωλήνες µπορούν να παραχθούν µε διαφορετική χρωµατική σήµανση κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

 GEONFLEX® GEOSUB® 
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Σηµείωση: Τα αποτελέσµατα ελέγχου ασφαλείας από το Γερµανικό Ινστιτούτο δοκιµών VDE των σωλήνων GEONFLEX® , GEOSUB ®  είναι διαθέ-
σιµα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.kouvidis.gr

*µε χρήση κόλλας KOUVIDIS, **Mέγιστη/Eλάχιστη αντιτρωκτική προστασία IAR (Integrated Antirodent)

Κατηγορία προϊόντος  N750  L450

Αντοχή στη συµπίεση  ≥750Nt (Type 750)  ≥450Nt (Type 450)

Αντοχή στην κρούση  Κατηγορία “Ν”  Κατηγορία “L”

Βαθµός στεγανότητας  ΙΡ44/ΙP68*  IP40/IP68*

Παρθένες πρώτες ύλες παραγωγής • -
Ελεύθερες αλογόνων  
πρώτες ύλες παραγωγής  •  •
Προϊόν που διαδίδει τη φλόγα  •  •
Προειδοποιητική σήµανση  •  •
Αντοχή στην υπεριώδη 
ηλιακή ακτινοβολία >5χρόνια •  •
Πιστοποίηση δοκιµών από VDE  •  •
Ενσωµάτωση πατέντας ΕΡ2698792**  
(European Patent office)  max IAR min IAR

Απωθητικό τρωκτικών  
(εσωτερικό τοίχωµα) • -  

Μείωση τριβών  
(λόγω ειδικού slip στο εσωτερικό του σωλήνα) • -
Κατάλληλος για εγκιβωτισµό • -
Χρώµα ετικέτας  
(συσκευασία κουλούρας) Πράσινο Κόκκινο

Χρώµα τσερκιού ασφαλείας  
(συσκευασία κουλούρας) 

Λευκό Μαύρο

Συσκευασία      
                            

                                                 
κουλούρες 25m: Ø32 έως Ø200  κουλούρες 25m: Ø160 έως Ø200                                                 

  

Κόκκινη χρωµατική σήµανση 
Προστασία αγωγών ισχυρών  
ρευµάτων (ενέργεια) 

Πράσινη χρωµατική σήµανση 
Προστασία αγωγών ασθενών  
ρευµάτων (τηλεπικοινωνίες) 

RAL 6037 RAL 3020 

Με την µέθοδο της συνεκβολής (co-extrusion) ένα τρίτο ανεξάρτητο στρώµα από δια-
µήκεις γραµµές ανεξίτηλου χρώµατος ενσωµατώνεται, κατά την διάρκεια της παραγω-
γικής διαδικασίας, στο εξωτερικό δακτυλιοειδές τοίχωµα του σωλήνα δηµιουργώντας 
µια µακράς διαρκείας χρωµατική σήµανση µεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευµάτων.

κουλούρες 50m: Ø32 έως Ø125  κουλούρες 50m: Ø32 έως Ø125

ευθύγραµµες µπάρες 6m ευθύγραµµες µπάρες 6m 


