
93353

 Varmvattenslang, 1/2"(Q),
10000 mm, Blå

Denna varmvattenslang är idealisk för rengöring med vatten i temperaturer upp till
70 ° C. Den är utrustad med en 1/2 "Q-koppling i båda slangändarna. Vattenkran-
koppling, 0700 följer med för 1/2", 3/4 "och M22x1 gänga. Kan användas med
följande Vikan Q-kopplingar 0700, 0705 och 0712; samt övriga Vikan-produkter
utrustade med en 1/2 "Q-nippel.
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Tekniska data
Artikelnummer 93353

Kopplings storlek "1/2

HoseLength mm10000

Material PVC
Förkromad mässing

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för
livsmedelskontakt¹

Nej

Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good
Manufacturing Practice

Nej

FDA godkänt råmaterial (CFR 21) Nej

Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials Nej

Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 Ja**

California Proposition 65 Compliant Nej

SCIP nummer e076bd6a-4e68-4749-
b630-d5209d74b654

Användning av ftalater och bisfenol a Nej

Lever upp till Halal och Kosher kraven Ja

Antal per förpackning St.1

Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm) Stk.112

Quantity Per Layer (Pallet) Stk.8

Produkt Längd mm340

Produkt Bredd mm320

Produkt Höjd mm100

Nettovikt kg2,6

Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) kg0

Tare total kg0

Bruttovikt kg2,6

Kubikmeter M30,01088

Max rengörings temperatur ( Diskmaskin ) °C70

Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt) °C70

Min. använadare temperatur³ °C5

Min. Ph värde i brukslösning pH2

Max. Ph värde i brukslösning pH11

Max bars tryck Bar20

GTIN-13 nummer 5705020933530

Tull nummer 39173300

Ursprungsland France
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The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling
ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus
needs to be renewed.

** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt
på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP
numret här ovan.
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