
Popis

ZH-100 je ohebná, tenkostěnná, teplem smrštitelná 
izolační hadice s protipožárními vlastnostmi.
Bezhalogenní hadice je ukázkou výborné odolnosti 
proti tekutinám, ohni a šíření plynů při zachování 
mechanických vlastností.

Parametry použití a instalace

Rozsah provozních teplot (�30 až 105)°C

Minimální teplota smršťování 80 °C

Minimální teplota úplného smrštění 120 °C

Vlastnosti

— smršťovací poměr 2:1

— vynikající chemicko-fyzikální vlastnosti zabraňující 

 šíření plynů a škodlivin

— odolnost, samozhášivost

— bezhalogenní

ZH-100
Smrštitelná hadice bez lepidla

Izolační materiály 
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Společnost Ray Service, a. s. se sídlem Staré Město, Huštěnovská 2022, PSČ 686 03, IČ: 277 56 203 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 5165 (dále jen Ray Service) s veškerou pečlivostí usiluje o zajištění správnosti, přesnosti, úplnosti a aktuálnosti údajů 
obsažených v produktových, resp. datových listech společnosti.
Přestože společnost Ray Service vychází z toho, že její informace jsou správné, nemůže vyloučit chyby v psaní, počítání, případně jiné nepřesnosti.
Společnost Ray Service upozorňuje uživatele svého zboží/služeb, že všeobecnou vhodnost poskytnutých zboží/služeb a vhodnost jejich k užívání pro 
určitý účel musí uživatel posoudit samostatně pro každý konkrétní účel a měl by zboží/službu pro zamýšlený účel předem otestovat.
V případě nejasností nebo otázek se neváhejte na nás obrátit.

Obchodní informace

Barva černá (0), bílá (9), červená (2), modrá (6), žlutá (4), zelená (5)

Balení standardní: lepenkové cívky

Příklady označení: ZH-100 – velikost – barva   Příklad: ZH-100 1/8-0

Normy / Osvědčení

Typ Military Průmysl Raychem

ZH-100 Def. Stan. 59-97 Issue 3, typ 8 BR 1326A RW-2013

 BS 3G-198 část 3, typ 15

Rozměry hadic ZH-100

Velikost DMIN dMAX W

1/8 3,2 1,6 0,50 ± 0,10

3/16 4,8 2,4 0,50 ± 0,10

1/4 6,4 3,2 0,65 ± 0,15

3/8 9,5 4,8 0,65 ± 0,15

1/2 12,7 6,4 0,65 ± 0,15

3/4 19,0 9,5 0,75 ± 0,15

1 25,4 12,7 0,90 ± 0,15

1 1/2 38,0 19,0 1,00 ± 0,20

2 51,0 25,4 1,15 ± 0,25

DMIN  – Minimální vnitřní průměr hadice v dodávaném stavu (mm).

dMAX – Maximální vnitřní průměr hadice po úplném smrštění (mm). 

W – Celková tloušťka stěny hadice po úplném smrštění (mm). 
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