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CHARAKTERYSTYKA
Ciśnienie robocze 12 bar (1,2 MPa)
Ciśnienie rozrywające 48 bar (4,8 MPa)
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Ścieralność ≤ 50 mm3 wg ISO 4649
Antyelektrostatyczny R < 106 Ω/m
O podwyższonej elastyczności

ZASTOSOWANIE
Antyelektrostatyczny wąż o podwyższonej elastyczności 
oraz wysokiej odporności na ścieranie przeznaczony 
jest do przesyłu materiałów ściernych takich jak piasek, 
elektrokorund, żużle, rozdrobnione skały, szkło, śrut żeliwny 
i stalowy. 
Średnica węża jest dopasowana do standardowych obejm 
dla agregatów stosowanych na rynku. 
Na życzenie wykonujemy dodatkowe zabezpieczenie węży 
zewnętrzną spiralą z drutu, mającą na celu ochronę przed 
deformacją oraz nadmiernym ścieraniem się warstwy 
zewnętrznej.

Temperatura pracy
Od -35°C do +80°C 

KONSTRUKCJA
Wykonana według normy EN ISO 3861.

Warstwa wewnętrzna
Wysokiej jakości antyelektrostatyczna mieszanka gumowa 
o wysokiej odporności na ścieranie – maks. 50 mm3 
(wg ISO 4649). 

Wzmocnienie
Przekładki z kordu włókienniczego o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna
Antyelekrostatyczna guma barwy czarnej SBR z odciskiem 
tkaniny, odporna na ścieranie oraz działanie warunków 
atmosferycznych i ozonu.

OPCJONALNIE
Na zamówienie dostępna wersja z żyłą z drutów 
miedzianych. 

ZNAKOWANIE
Wąż znakowany żółtą taśmą.

MAIN FEATURES
Working pressure 12 bar (1,2 MPa)
Burst pressure 48 bar (4,8 MPa)
Safety factor 4:1
Average wear of the tube ≤ 50 mm3 (ISO 4649)
Antistatic R < 106 Ω/m
Increased flexibility

APPLICATION
This antistatic and highly flexible 12 bar sand blast hose 
is designed for conveying highly abrasive materials such 
as sand, corundum, slag, crushed rocks, glass, steel and iron 
cast shots. 

The outer diameter fits standard nozzle holders 
and couplings widely used in blast machines. 
On request, we provide additional spiral steel wrap 
for protection against excessive abrasion and deformation, 
such as kinking or crushing. 

Operating temperature
From -35°C to +80°C 

CONSTRUCTION
According to EN ISO 3861.

Inner tube
High quality antistatic black synthetic rubber highly resistant 
to abrasion – max 50 mm3 (according to ISO 4649).

Reinforcement
Interlayers made of high tensile textile cord.

Cover
Antistatic black synthetic rubber with cloth impression, 
resistant to abrasion, weather and ozone. 

OPTIONAL
On request, a version with a copper wire conductor 
is available.

METHOD OF MARKING
This hose is marked with yellow tape.

1,2 MPa / 12 bar < 50 mm3

WĘŻE DO PIASKOWANIA
SHOTBLASTING HOSES

mm cal / inch mm bar MPa psi bar m kg/m

13,0 ±0,75 33/64 27,0 12 1,2 174 48 4:1 20 0,54 kord / cord
19,0 ±0,75 3/4 33,0 12 1,2 174 48 4:1 20 0,70 kord / cord
25,0 ±1,25 1 39,0 12 1,2 174 48 4:1 20 0,88 kord / cord
32,0 ±1,25 1 17/64 48,0 12 1,2 174 48 4:1 20 1,18 kord / cord
38,0 ±1,25 1 1/2 56,0 12 1,2 174 48 4:1 20 1,62 kord / cord


