
فلوعارد أنابیب ووصالت
 ُتستخدم فلوڠارد

المیاه الساخنة

في أنابیب ووصالت أنظمة المواسیر في المنازل والمجمعات الس�نیة والمنشآت التجار�ة والح�ومیة CPVC

عام CPVC.1959 تّم البدء في استعمال أنظمة أنابیب فلوڠارد

فیها  تمثل أنابیب المیاه الساخنة الحمراء والمیاه الباردة الزرقاء األماكن التي �م�ن استخدام أنابیب فلوڠارد

تتحمل درجة حرارة 93 درجة مئو�ة

أعلى جودة للمیاه وأكثرها أماًنا

المتانة والموثوقیة

التكلفة المنخفضة

حاصلة على االعتماد والشهادات الدولیة

مقاِومة الكلور

ال ترشح ا� نوع من الملوثات في المیاه

مقاومة لتكّون البیوفیلم

(فیرجینیا تیك) ال تؤثر  على طعم أو رائحة میاه الشرب

المیاه في المدینة

ال ترشح ا� نوع من الملوثات في المیاه

لتصبح بذلك أقو� جزء في النظام

 تستخدم مادة التلحیم
 لدمج الوصالت مًعا

solvent cement

  على دمج مواد خاصة تحمي األنبوب من
األشعة فوق البنفسجیة

CPVC تعمل فلوڠارد

  أقلأنابیب
 عرضة �ش�ٍل ملحو� لتكّون البیوفیلم

CPVC

 ممیزات فلوڠارد

PPRالكلور إلى تلف أنابیب  و�م�ن أن یؤد� استخدامالكلور هو المادة المطّهرة األكثر استخداًما في میاه الشرب في العالم

جودة توصیل فائقة
لدمج الوصالت مًعا، لتصبح بذلك أقو� جزء في النظام تستخدم مادة التلحیم solvent cement

(     عاًما من التشغیل) مقاِومة لدرجة الحرارة
 درجة حرارة المیاه القسو� المسموح بها مع فلوڠارد

مقاومة لالحتراق والدخان
 شهدت المملكة العر�یة السعود�ة

اإلطفاء الذاتي، وال تشتعل

هي واحدة من األنابیب البالستی�یة القلیلة التي �م�ن تر�یبها في المناور وفًقا لقوانین البناء، كما أنها ال تشتعلفلوڠارد

 على أفضل تصنیف في مقاومة االحتراق للمواد غیر المعدنیة وقد حصلت فلوڠارد
�خواصتتمیز أنابیب حادثة احتراق للمباني الس�نیة في عام

درجة مئو�ةهي
درجة مئو�ة   درجة حرارة المیاه القسو� المسموح بها مع

(درجة حرارة المیاه القیاسیة الشائعة)
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�سرعة التر�یب وال تحتاج إلى مصدر �هر�ائي، كما تستخدم أدوات غیر م�لفة ومتوفرة �سهولة تتمیز CPVC

الذ� �حدد المواد مواصفات المعتمدة لالستخدام في أنظمة توز�ع المیاه الساخنة والباردة EN ISO 15877

معیار استخدام المواد الالصقة في أنابیب توصیل میاه الشرب وأنابیب الصرف الصحي ASTM F656

الشهادة التي تؤ�د ان المواد ال ترشح ا� نوع من الملوثات في
المیاه وخاصة الرصاص  

NSF-61 Annex G certification

عاًما، وال تزال ُتستخدم حتى الیوم بنجاح منذ حوالي تم تر�یب أول أنظمة أنابیب CPVC60
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�قدرتها الثابتة على مقاومة المطّهرات التي تستخدم الكلور وثاني أكسید الكلور في إمدادات المیاهبینما   تتمیز أنابیب CPVC

(Kiwa)اقل عرضة لتكون البیوفیلم �ش�ل ملحو� مقارنة �مواد السباكة االخر�

�قدرتها على مقاومة المطّهرات التي تستخدم تتمیز أنابیب
الكلور وثاني أكسید الكلور في تمدیدات المیاه 

CPVC

على طعم أو رائحة میاه الشربال تؤثر
(kiwa) مقارنة �غیرها من المواد

CPVC

www.FlowGuard.com

cpvc.emena@lubrizol.com

+966 55 096 0275 

                                       +961 4 533 666  : لبنان
 :المملكة العر�یة السعود�ة


