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Ürün numarası : 924015

Ürün Açıklaması : VENTİL F17 ePTFE / PP

1. Bileşenler

Bileşen Malzeme

 Gaz giderme ventili gövde F17 Polietilen (HD-PE)

Gaz çıkarma başlığı F17 Polietilen (HD-PE)

Membrane ( Zar ) Polipropilen (PP) destekli polietilen-florlu (PTFE)

2. Açıklama / Teknik Özellikler

Madde Membrane ( Zar ) Hava akışı (tipik) WEP

> 0.8 bar

3. Ventil Delik Çapı
Kapaktaki önerilen delik çapı en az 2,5 mm olmalıdır.

4. Sertifika
Sertifikalar istek üzerine temin edilebilir.

Ürün Teknik Özellikleri

Teflon, 
politetrafloroetilen 
(PTFE)/ 
POLİPROPİLEN (PP)

Gaz çıkarma parçası F17 VENTİL 5.2 l / s * 12 mbar



5. Paketleme

Ürün Tanımlama

PE torba küçük 1 PE torba küçük 1.000 adet ürün

PE torbası 1 adet PE Torbasında 10 adet PE küçük Torba 

Karton Kutu 1 PE Torba  1 Karton Kutuda

Palet Palette 20 adet karton kutu

6. Kalite Kontrol
 Enjeksiyon kalıplama üretimi sırasında niteleyici ve değişken özellikleri Üretim süreci 

kontrolü yapılır.

SABEU test talimatlarına ve rasgele örnekleme programına uygun olarak tüm bileşenin 

mal kontrolü yapılır.

7. Hijyen Gereklilikleri

8. Kimyasal Direnç

Direnç
İçeriği:

 Asetik Asit, Borik Asit, Sitrik Asit% 0.7, Formik Asit, Hidroklorik Asit Kontrolü, 

Hidroklorik Asit 6N,Hidroflorik Asit, Nitrik Asit Kontrolü, Nitrik Asit 6N, Sülfürik Asit Kontrolü, 

Amil Alkol, Benzil Alkol, Butil Alkol,Etil Alkol, İzobutil Alkol, Metanol, Formaldehit,

 Benzaldehit, Dietilasetamit, Dimetilformamit,Amonyum Hidroksit 6N, Sodyum Hidroksit,

 Amil Asetat, Etil Asetat, İzopropil Asetat, Dioksan,Tetrahidrofuran, Butil Klorür,

 Karbon Tetraklorür, Klorobenzen, Kloroform, Benzen, Benzin, Heksan,Kerosen, Pentan,

 Fenol% 0.5, Toluen, Ksilen, Aseton, Siklohekzanon, Metil Etil Keton, Metil İzobütil,Keton, 

Etilen Glikol,Gliserol, Asetonitril, Amonyak, Klor, Krezol, Deterjanlar ve Sabunlar,  DMSO,

 Freon® TF,Hidrojen Peroksit% 30, Nitrobenzen, Petrol Baz Yağları, Piridin, Silikon Yağları,

 Sodyum Hipoklorid (Ağartıcı),Su.

Lütfen aklınızda bulundurun:

Belirli uygulamaların kapsamlı kimyasal dayanımını garanti edemeyiz.

Uygulamadan önce  test etmenizi öneririz.

9. Yağ İticilik Değerlendirme Numarası

10. REACH Yönergesi

AATCC 118-1992 ya da DIN EN ISO 14419'a göre, Membrane (zar), 7 Yağ İticilik Değerlendirme 

Numarasını yerine getirir.

SABEU, yaygın kullanılan termoplastik veya termoplastik elastomerlerden (polimerler) oluşan 

enjeksiyonlu kalıpları geliştirir ve bunları son derece modern, kontrollü ve düzenlenmiş otomatik 

püskürtmeli kalıplama makinelerinde üretir. Satın alınan hammaddeler termoplastik olarak yeniden 

şekillendirilir ve kısmen bitmiş ürünlerimizde diğer yarı-bitmiş parçalarla birleştirilir.

Komisyon Tüzüğü (AT) no. 2023/2006 sayılı Konsey Yönergesi'nde, gıda maddeleri ile temas etmeyi 

amaçlayan maddeler ve nesneler için iyi imalat uygulaması hakkında yukarıda belirtilen ürün ve kapların 

imalatına uygundur.



11. Depolama ve Taşıma

Ürün dik olarak depolanmalıdır.

Bu aynı zamanda ürünlerin daha sonra taşınması (nakliyesi) için de geçerlidir.

12. Uygunluk
Uygunluk Bildirimleri istek üzerine temin edilir.

13. Garanti

Bununla birlikte, şu an bunu beklemiyoruz. Tedarikçilerimizle doğrudan temas halindeyiz, tedarik zinciri 

boyunca bilgi akışını sağlamak görevimize uyuyoruz ve halihazırda ürünlerinizin teslim edilebilirliğiyle 

ilgili herhangi bir değer düşüş öngörülmüyor.

REACH veya SVHC ile ilgili soruların miktarı nedeniyle, lütfen belirli formlara veya anketlere cevap 

veremediğimizi unutmayın.

Maksimum depolama süresi belirtilemez; çünkü bunlar malzeme, depolama koşulları ve diğer etkilere 

bağlıdır.

Ürünlerin depolanması sırasında aşırı sıcaklığa  / değişime maruz bırakılmalı ve güçlü ışık ve UV 

ışınlarından ve her türlü yabancı ortamdan korunmalıdır.

SABEU GmbH & Co. KG şirketi olarak, üzerinde anlaşmaya varılan ürünlerin, imalatçı ve tedarikçinin 

belirlediği şartlar çerçevesinde tedarik edilen parçaları ve satın aldığı parçaların doğru şekilde işlenmesini 

ve anlaşmaya varılan nitelikli özelliklere uygunluğunu garanti altına aldık.

Dolayısıyla, ürünlerimiz zorunlu ECHA (Avrupa Kimyasal Ajansı) kayıt işlemine tabi değildir ve ürünlerimiz 

için önemli güvenlik bilgi formları oluşturmak zorunda değiliz.

Bölüm 2'ye göre, REACH Direktifinin (AT) 9 numaralı alt bölümüne bakınız. 1907/2006, II ve VI başlıkları 

polimerler için geçerli değildir.
Bu, polimerlerin REACH kapsamındaki kayıt ve değerlendirmeden muaf olduğu anlamına gelir.Başlık IV - 

Tedarik zinciri içerisindeki bilgiler - tam olarak geçerlidir ve bu, Ek II ile bağlantılı olarak bölüm 31 

uyarınca tedarikçilerimiz tarafından malzeme güvenlik bilgi formları oluşturma görevi içerir.Size 

gönderilen ürünleri  üretmek için kullandığımız polimerler için malzeme güvenlik bilgi formları bizde 

mevcut ve amacımız doğrultusunda bizzat gözden geçirilmiştir.Ayrıca, kullanılan polimerler% 0.1'den 

fazla SVHC listesinde kayıtlı herhangi bir içeriği içermemektedir. Bu konuda değişiklikler olması halinde, 

size gecikmeksizin haber vereceğiz.Bununla birlikte, şu an bunu beklemiyoruz. Tedarikçilerimizle 

doğrudan temas halindeydik, tedarik zinciri boyunca bilgi akışını sağlamak görevimize uydık ve 

halihazırda ürünlerinizin teslim edilebilirliğiyle ilgili herhangi bir değer düşüş öngörülmüyor.

REACH terim tanımına dayanarak "alt kullanıcı" olarak düşünüyor ve hiçbir madde ve formülasyon 

üretmiyoruz.

Bitmiş ürünlerimizin tamamı, kimyasal bileşim yerine, tasarım ve şekil ile belirlenir. İstisnasız kimyasal 

olmayan ürünlerle ilgilidirler ve amaçlandığı şekilde kullanıldığında herhangi bir madde 

bırakmamalıdırlar.


