
DELTALL-
KOMPOSIITTIPUTKET

DeltAll-putkien ainutlaatuisuus perustuu
monikerrosrakenteeseen

PEX/AL/PEX DeltAll -putkessa käytetty erikoisalumiini on StarK -
alumiinia, jossa yhdistyy täydellinen eristyskyky ja hyvä
muovailtavuus

- Unidelta Spa on tunnettu valmistaja,
laadukkaat tuotteet

- DeltAll on ihan oikea ALU-Pex -putki, ei
PE-RT -putkea

- DeltAll-putkissa käytetty alumiini on StarK
-alumiinia. Tämän vuoksi yksi putki sopii
kaikkiin käyttötarkoituksiin
95 C° - 10 bar

- Tehokkuus -> vähemmän
varastoitavaa

- Turvallisuus -> ei mene vahingossa
väärää putkea väärään paikkaan

- DeltAll:in Multiprofile-liittimet
vähentävät asennuskustannuksia
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Ø mm vahvuus        pituus pakkauskoko
      mm m    kpl/m

  16       2 5 24 / 150

  20       2 5 15 / 75

  26       3 5 10 / 50

  32       3 5   6 / 30

Varastoimme seuraavia kokoja:

DeltAll-komposiittiputki on alumiinilla vahvistettua ristisidottua
PE-muoviputkea. DeltAll-komposiittiputkea käytetään sekä
vesijohtovedelle, että lämmitysvesille rakentamisen eri osa-
alueilla, niin rakenteissa kuin rakenteiden ulkopuolellakin.
Putkessa käytettävä alumiini tekee siitä helposti muokattavan ja
samalla tukevan, muotonsa säilyttävän rakenteen.

DeltAll-komposiittiputkea käytetään esimerkiksi
vesijohtoputkena saneerauskäytössä, lämmityslaitteiden
kytkemiseen, lattialämmitykseen ym. Keksi sinä, miten muuten
voit putkea käyttää. Se kestää +95ºC - 10 bar ja on
happidiffuusiosuojattua.

Unideltan DeltAll-komposiittiputket perustuvat heidän
kolmikymmenvuotiseen kokemukseensa ristisidottujen
polyeteeniputkien (PEX) valmistuksesta sekä Euroopan
johtavien alumiiniyritysten kanssa tehdystä kehitystyöstä
hyödyntämällä alan raaka-aineiden ja tuotantomenetelmien
kehittymistä.

DeltAll-komposiittiputket ovat innovatiivinen tuote, jolla katetaan
käyttäjien toiveet:

- ehdoton turvallisuus
- helppokäyttöisyys
- parempi laatu/hintataso
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Paineenkestävyys/bar

StarK

StarK on DeltAll:in ETU: kerros alumiinia, joka on tarkkaan tutkittu sekä KOOSTUMUKSELTAAN
että ULOTTEISELTA RAKENTEELTAAN. Näin voidaan taata  DeltAll -malliston jokaiselle
putkikoolle erinomainen kestävyys ja korkein mahdollinen muokattavuus.

StarK on kerros alumiinia, joka on tehty METALLISEOKSESTA, jolla on lähes
kaksinkertainen kestokyky verrattuna klassiseen monikerrosputkeen.

Perinteinen 0,4 mm

Perinteinen 0,3 mm

Perinteinen 0,2 mm

Taivutusvakaus

StarK

Perinteinen 0,4 mm

Perinteinen 0,3 mm

Perinteinen 0,2 mm

Samalla kertaa StarK:n korkea JOUSTOPISTE tarkoittaa, että putkelle
annettu asema pysyy stabiilina ajan kuluessa
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