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Dzięki no-
woczesnej techno-

logii, rury Capricorn,  
umożliwiają szybki i bez-

pieczny montaż oraz zapewniają długoletnią i beza-
waryjną pracę całego systemu. 
Uniwersalne rury instalacyjne Capricorn to także 

bezpieczeństwo użytkowania, oszczędność mate-
riału, komfort montażu, gwarancja najwyższej jako-
ści, wysoki komfort pracy oraz krótszy czas realizacji 
całej inwestycji. Doskonale sprawdzają się w syste-
mach ogrzewania podłogowego, których podstawą 
są spinki i taker, szyny montażowe rail czy ekrany 
Aluplate, ale także w systemach instalacji wodnych, 

spełniając wysokie wymagania dotyczące standar-
dów higieny wody pitnej. 
Do produkcji rury używane są 3 surowce: PE-RT typ II,  
EVOH oraz tworzywo adhezyjne. Produkcja polega 
na koekstruzji 5-warstwowej rury, na którą składa-
ją się: dwie warstwy PE-RT II, dwie warstwy adhe-
zyjne oraz bariera tlenowa EVOH. PE-RT typu II nie 
ulega korozji chemicznej, biologicznej oraz fizycz-
nej, charakteryzuje się elastycznością, niską chro-
powatością oraz wytrzymałością na wysoką tem-
peraturę i ciśnienie.
Rury produkowane z PE-RT typu II są odporne na 
wiele chemikaliów oraz na składniki znajdujące się 
w wodzie pitnej, takie jak jony węglanowe, sodowe 
czy magnezowe, środki myjące oraz dezynfekują-
ce. Wytrzymałość wykazują również na materiały 
stosowane w budownictwie, jak cement oraz za-
prawy betonowe i różnego rodzaju tynki. PE-RT typ 
II wykazuje wysoką odporność oraz obojętność 
bakteriologiczną, dzięki czemu mogą być stosowa-

ne do transportu wody pitnej. Produkty wykonane  
z PE-RT typ II charakteryzują się przewodnością 
cieplną 0,4 [W/m∙K], co wpływa na małe straty cie-
pła podczas przesyłania wody.

Rura Capricorn wykonana jest w 5-warstwowej konstrukcji z wysokogatunkowego tworzywa PE-RT  
typ II. Wszystkie rury Capricorn spełniają wymagania normy DIN 4726 odnośnie bariery tlenowej 

EVOH. Pięć warstw pozwala uzyskać produkt o bardzo wysokiej odporności chemicznej  
i mechanicznej oraz zwiększonej wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę.  
Dodatkowo, antydyfuzyjna warstwa EVOH – zabezpiecza przed wnikaniem tlenu. 

Pięciowarstwowa rura PE-RT/EVOH/PE-RT 
Pod ścisłą kontrolą!

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl
www.capricorn.pl
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Rury Capricorn - gruntownie przebadane

Jakość wytwarzanych w Capricorn rur jest kontrolowana we własnym laboratorium. Aparatura ba-
dawcza pozwala na ciągłe monitorowanie procesów produkcji, parametrów technicznych rur i ich 
pracy w instalacjach. Dodatkowo, rury wielowarstwowe PE-RT/EVOH/PE-RT poddawane są kontro-
li laboratoriów zewnętrznych. Potwierdzeniem odpowiedniej jakości jest między innymi certyfikat 
niemieckiego instytutu Süddeutsches Kunststoff-Zentrum (SKZ). 
Niezależne, neutralne laboratorium badawcze SKZ, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN 

EN ISO / IEC 17025, testuje wyroby z tworzyw sztucznych we-
dług ok. 1000 standardów. Znak jakości ustanowiony przez 
SKZ, potwierdza, że testowane produkty przeszły pomyśl-
nie testy, certyfikację i inspekcję oraz spełniają wysokie wy-
magania jakości. Rura PERT/EVOH/PERT produkowana przez  
Capricorn poddawana jest stałym testom i kontroli przez SKZ 
dzięki czemu nasi klienci i użytkownicy mają zagwarantowa-
ną wysoką jakość potwierdzoną certyfikatem.

Dzięki zastosowanym materiałom wysokiej ja-
kości oraz innowacyjnej technologii i zautoma-
tyzowanym procesie produkcji firmie Capricorn 
udało się otrzymać produkt wytrzymały, gwa-
rantujący bezpieczeństwo i niezawodność insta-
lacji oraz łatwość montażu, czego dowodem jest 
uzyskany certyfikat SKZ.

http://www.instalreporter.pl
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