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Podstaw  systemu  s  rury wielowarstwowe PEX/AL/PE i PERT/AL/PERT oraz przeznaczone dla nich z czki zaprasowywane jak i skr cane.

Poprzez u ycie specjalnego kleju, warstwy aluminium jak i polietylenu, nie rozwarstwiaj  si , a dzi ki pe nemu zespoleniu tworzywa z metalem, zmniejszono 
wyd u enie cieplne oraz zapewniono wy sz  odporno  na dzia anie wysokiego ci nienia.

System    znalaz  zastosowanie przy wykonywaniu instalacji: 
• centralnego ogrzewania
• ogrzewania p aszczyznowego
• wewn trznych instalacji wodoci gowych (ciep a i zimna woda)
• spr onego powietrza
• grzejników niskotemperaturowych

Po czenie tworzywa sztucznego (polietylen) z metalem (aluminium) nadaje rurom wielowarstwowym doskona e w asno ci. Posiadaj  one zalety typowe 
zarówno dla rur metalowych, jak i z tworzyw sztucznych, przy jednoczesnej eliminacji wad obu tych typów.

Cechuje je:
• atwo  monta u bez po cze  mechanicznych oraz spawanych. System jest prosty i ekonomiczny dzi ki akcesoriom i z czkom
• elastyczno : rury wielowarstwowe s  bardzo stabilne i elastyczne: mo na je gi  do promienia stanowi cego 5,0 krotno ci rednicy rury a rura zachowuje 

przy tym swój kszta t. Gi cie mo na wykonywa  na zimno, bez stosowania specjalnych narz dzi
• wytrzyma o  na wysok  temperatur : rury mog  by  u ytkowane w temperaturze do 90 C a krótkotrwale nawet do 100 C
• wytrzyma o  na ci nienie: szacunkowy okres eksploatacji rur wielowarstwowych, w zale no ci od rodzaju rury, przy temperaturze 0-90 C i ci nieniu do 10 bar 

mo e wynie  nawet 50 lat
• szczelno  na dyfuzj  tlenu: warstwa aluminium tworzy barier  zapobiegaj c  dyfuzji cz steczek gazu, eliminuj c w ten sposób ryzyko korozji na skutek 

dzia ania tlenu
• brak osadów: wewn trzna warstwa z tworzywa sztucznego jest bardzo odporna na tworzenie si  osadów wapiennych, brudu oraz substancji powstaj cych 

w wyniku galwanicznej korozji
• odporno  na cieranie: rury wielowarstwowe s  odporne na zu ycie i erozj , równie  w obszarach zagi cia, gdzie wy sza pr dko  wody mo e powodowa  

zwi kszone zu ycie
• odporno  na rozwój drobnoustrojów: brak korozji zapobiega powstawaniu rodowiska sprzyjaj cego namna aniu si  bakterii
• idealne warunki sanitarno-zdrowotne: rury mog  by  stosowane we wszystkich instalacjach wodnych i grzewczych. S  one produkowane z nietoksycznych 

materia ów i mog  by  u ywane do wody u ytkowej
• brak przenoszenia ha asu dzi ki elastyczno ci rur: rozchodzenie si  fali d wi kowej jest znacznie s absze w porównaniu z rurami metalowymi, nawet przy 

wy szych pr dko ciach przep ywu
• minimalna rozszerzalno /kurczliwo : na skutek waha  temperatury w porównaniu z rurami metalowymi, ma pami  kszta tu
• wytrzyma o  na uderzenia: rura jest jednocze nie sztywna i elastyczna, dzi ki czemu lepiej absorbuje nag e uderzenia

RURY WIELOWARSTWOWE - WARSTWY:

CECHY

1 2 3 4 5

Parametry pracy rur wielowarstwowych s  determinowane norm  EN21003, która obecnie obowi zuje w Polsce dla tego typu rur.

PARAMETRY

Klasa Pmax Tmax
Maksymalna temperatura 
dzia aj ca krótkotrwale

Minimalny promie  gi cia
Wspó czynnik 

rozszerzalno ci liniowej 
Wspó czynnik 

przewodzenia ciep a

1 1,0 MPa +60°C +100°C 5xdz 0,025 mm(mK) 0,40÷0,45 W/(mK)

5 0,6 MPa +90°C +100°C 5xdz 0,025 mm(mK) 0,40÷0,45 W/(mK)

 1. POLIETYLEN 2. ADHEZYJNA 3. ALUMINIUM 4. ADHEZYJNA 5. POLIETYLEN

RURA 
PEX-AL-PE

sieciowany PEX; 
poprzeczne 

wi zania mi dzy 
a cuchami 
polimeru 

klej opracowany
specjalnie do

po czenia 
tworzywa

sztucznego 
z metalem

zgrzewanego na 
tzw. „zak adk ” klej opracowany

specjalnie do
po czenia 
tworzywa

sztucznego 
z metalem

warstwa 
ochronna PE

RURA 
PERT-AL-PERT

o zwi kszonej
odporno ci na
temperatur  
PE-RT typu II 

zgrzewanego 
doczo owo
tzw. „laser”

o zwi kszonej
odporno ci na
temperatur  
PE-RT typu II 

SYSTEM RUR WIELOWARSTWOWYCH PERFEKT SYSTEM
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Rura wielowarstwowa PEX/AL/PE wyst puje równie  w otulinie o grubo ci  6mm - rura 16x2 lub 9mm - rura 20x2. Otulina s u y jako warstwa izolacyjna dla 
przewodów przesy owych wody ciep ej i zimnej w budownictwie - do monta u podtynkowego.

Pianka polietylenowa ze wzgl du na zamkni to-komórkow  budow  jest odporna na dzia anie wilgoci (nasi kliwo  po 7 dniach zanurzenia w wodzie nie 
przekracza 1%) oraz t umi drgania. Dodatkowo w zwi zku z blokad  dyfuzji rura jest zabezpieczona przed skraplaniem pary wodnej na jej powierzchni, 
a pokrycie otuliny foli  PE w kolorze czerwonym lub niebieskim chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi i dzia aniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Inn  odmian  rur jest rura PERT/EVOH. 
Rury PERT/EVOH wykonane s  z wysokogatunkowego polietylenu o zwi kszonej odporno ci termicznej typu II (PE-RT typ II), co zapewnia im wysok  wytrzyma o  
oraz odporno  na dzia anie temperatury. Dodatkowo warstwa EVOH blokuje dyfuzj  tlenu do wn trza instalacji, wyd u aj c tym samym jej ywotno .

• u ycie wysokiej jako ci surowców przy produkcji rury PERT-EVOH, pozwala na zastosowanie rury nie tylko do ogrzewania p aszczyznowego, ale równie  
m.in. do pod czenia niskotemperaturowych grzejników

• do wyboru dwie d ugo ci kr ków 200 m i 600 m w kartonie, które pozwalaj  na zoptymalizowanie d ugo ci uk adania p tli, a co za tym, idzie ograniczenia 
tzw. „odpadów”

• dzi ki mo liwo ci zastosowania rozwijaka (art. RRP) z b bnem na kó kach, wyst puje atwy monta  bez deformowania p tli oraz unika si  skr cania samej 
rury co mog oby w konsekwencji doprowadzi  do jej przew enia

• rozk ad temperatury w pomieszczeniu przy zastosowaniu ogrzewania p aszczyznowego jest bardziej równomierny i ekonomiczny

Parametry pracy rury PERT-EVOH s  determinowane norm  EN22391, która obecnie obowi zuje w Polsce dla tego typu rur.

OTULINA

Klasa Pmax Tmax
Minimalny promie  

gi cia
Wspó czynnik 

rozszerzalno ci liniowej 
Wspó czynnik 

przewodzenia ciep a
Ci ar w a ciwy

Przepuszczalno  
tlenu przy 40°C

Chropowato  
wewn trzna

1 0,8 MPa +60°C 5xdz 0,025 mm(mK) 0,40 W/(mK) >941 Kg/m3 <0,10 g/m³*d 0,007 mm

5 0,6 MPa +90°C 5xdz 0,025 mm(mK) 0,40 W/(mK) >941 Kg/m3 <0,10 g/m³*d 0,007 mm

G sto  pozorna 
ze spienionego polietylenu

Odporno  na temperatury
Wspó czynnik 

przewodzenia ciep a
Skurcz wzd u ny 

w temperaturze 95°C
Wspó czynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej

30-35 kg/m³ od -65°C do +95°C 0,036 W/(mK) poni ej 1,65%  3500

CECHY

WARSTWY:

Rury PERT/EVOH wykonane s  z wysokogatunkowego polietylenu o zwi ks
oraz odporno  na dzia anie temperatury. Dodatkowo warstwa EVOH blo

CECHY

WARSTWY:

1 2 3

1. PERT 
2. WARSTWA ADHEZYJNA
3. EVOH (warstwa antydyfuzyjna)
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RURA PERT/AL/PERT 
MADE IN EU

700PER

dane techniczne

indeks odmiana wielko  [mm] masa [kg/m] d ugo  [mb] obj to  wodna [l/100m] min. promie  gi cia [mm]

60-200-1620-200 PERT/Al/PERT 16 x 2,0 0,10 200 11,3 80

60-200-2000-100 PERT/Al/PERT 20 x 2,0 0,14 100 20,1 100

60-200-2500-050 PERT/Al/PERT 25 x 2,5 0,22 50 31,4 125

60-200-3200-025 PERT/Al/PERT 32 x 3,0 0,35 25 53,1 160

RURA PERT/EVOH DO OGRZEWANIA 
POD OGOWEGO 
MADE IN EU

700EV

dane techniczne

indeks odmiana wielko  [mm] masa [kg/m] d ugo  [mb] obj to  wodna [l/100m] min. promie  gi cia [mm]

60-300-1620-200 PERT/EVOH 16 x 2,0 0,09 200 11,3 80

60-300-1620-600 PERT/EVOH 16 x 2,0 0,09 600 11,3 80
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RURA PEX/AL/PE 
W OTULINIE

700PE-IZO

dane techniczne

indeks odmiana wielko  [mm] kolor otuliny masa [kg/m] d ugo  [mb]
obj to  wodna 

[l/100m]
min. promie  gi cia 

[mm]

60-100-1611-100 PEX/AL/PE+PE 18/6 16 x 2,0  (18x6,0) niebieski 0,13 100 11,3 80

60-100-1612-100 PEX/AL/PE+PE 18/6 16 x 2,0  (18x6,0) czerwony 0,13 100 11,3 80

60-100-2001-100 PEX/AL/PE+PE 22/9 20 x 2,0  (22x9,0) niebieski 0,17 50 20,1 100

60-100-2002-100 PEX/AL/PE+PE 22/9 20 x 2,0  (22x9,0) czerwony 0,17 50 20,1 100

RURA PEX/AL/PE

700PE

dane techniczne

indeks odmiana wielko  [mm] masa [kg/m] d ugo  [mb] obj to  wodna [l/100m] min. promie  gi cia [mm]

60-100-1610-100 PEX/AL/PE 16 x 2,0 0,10 100 11,3 80

60-100-1620-200 PEX/AL/PE 16 x 2,0 0,10 200 11,3 80

60-100-1620-500 PEX/AL/PE 16 x 2,0 0,10 500 11,3 80

60-100-2000-100 PEX/AL/PE 20 x 2,0 0,14 100 20,1 100

60-100-2500-050 PEX/AL/PE 25 x 2,5 0,21 50 31,4 125


