
ff-therm® multi

– ısıtma tesisatı için oksijen bariyerli esnek  
PE-Xa/PE-RT borular 

DRENAJ SİSTEMLERİ

ELEKTRO
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– flexible PE-Xa/PE-RT pipes with oxygen 
barrier for heating installations 



ff-therm® multi Difustop boruları – teknik know-how yeniden tanımlandı!
ff-therm® multi Difustop pipes – technical know-how redefined!
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Yenilikçi bağlantı tekniği
Presli, rakorlu veya geçmeli

ff-therm multi Difustop PE-Xa ve PE-RT 
boruları 16 ve 20 mm çaplarına sahiptir 
ve birbirinden bağımsız olarak uygulana-
bilirler.

Bu sayede uygulamacı şantiye koşullarına 
esnek yanıtlar verebilir ve gerektiğinde 16 
ve 20 mm ölçülerinde presli veya geçmeli 
bağlantı kullanabilir.
Tüm ff-therm multi boruları alternatif olarak 
geleneksel yöntemle, yani ff-therm/alpex 
vida bağlantıları ve kelepçeli bağlantılar 
kullanılarak da bağlanabilir.

FRÄNKISCHE ff-therm boruları güvenilir, 
basınca ve sıcaklığa dayanıklı borular ol-
duklarını 300.000'in üzerinde inşaat  
projesinde kanıtlamıştır.

İyileştirilmiş kalite

ff-therm multi Difustop PE-Xa ve PE-RT 
ısıtma ve radyan ısıtma tesisatlarında kul-
lanılmaya özellikle uygun oksijen bariyerli 
yeni esnek borulardır.
ff-therm multi Difustop PE-Xa ve PE-RT 
özellikle ısıtma ve döşemeden ısıtma tesi-
satları için uygun esnek borulardır.
PAM esasına göre özel bir tuz banyosunda 
çapraz bağlanan PE-Xa borular %70’in üze-
rinde çapraz bağ oranına sahiptir. Özel yaş-
lanma engelleyici stabilizatörler boruların 
sürekli yumuşak kalmasını sağlarken onlara 
yüksek bir ısıl dayanım kazandırır.
Döşemeden ısıtma sistemleri için optimum 
bir tamamlayıcısı olan PE-RT borular, art-
tırılmış sıcaklık dayanımına sahip orta yo-
ğunlukta polietilen malzemeden imal edilir. 
PE-RT ısıtma borusunun eşsiz moleküler 
yapısı üstün güç ve üstün yorulma dayanı-
mı sunmaktadır. Boruların esnekliği hızlı ve 
basit bir uygulamaya imkan tanır. 

ff-therm multi Difustop PE-Xa:
n maks. işletim sıcaklığı: 95°C
n maks. işletim basıncı: 6 bar
n DIN Certco sertifika no.: 3V308
n Uygulama sınıfı: 4/5
n DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli

Ölçüler: 12x2, 14x2, 16x2, 17x2, 
 18x2, 20x2, 25x2,3 mm
Mevcut uzunluklar: 120 m - 600 m arası 
(kangal)

ff-therm multi Difustop PE-RT
n maks. işletim sıcaklığı: 70°C
n maks. işletim basıncı: 6 bar
n DIN Certco sertifika no.: 3V327
n DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli

Ölçüler:  14x2, 16x2, 17x2, 20x2 mm
Mevcut uzunluklar: 200 m - 600 m arası 
(kangal)
Talep üzerine daha fazla aksesuar sunulmaktadır. 
Lütfen daha çok bilgi için güncel fiyat listemize 
bakın. 
Talep üzerine özel uzunluklar sunulmaktadır.

Innovative connection technology:
Crimping, screwing or pushing

ff-therm multi Difustop PE-Xa and PE-RT 
pipes in dimension 16 and 20 mm can be 
installed individually.

Thus, the installer can respond flexibly to 
the circumstances at the construction sites 
and, if required, use a press- or push-fit 
connection in dimension 16 and 20 mm.
All ff-therm multi pipes can alternatively 
be connected in the accustomed way, i.e. 
by use of ff-therm/alpex screw connections 
and clamping joints.

FRÄNKISCHE ff-therm pipes have already 
proved themselves as a reliable, pressure- 
and temperature-stable pipe type in more 
than 300,000 building projects.

ff-therm multi Difustop PE-Xa and PE-RT 
are the new flexible pipes with an oxygen 
barrier that is particularly suited for use in 
heating and radiant heating installations.

A high degree of crosslinking (in excess 
of 70%) is ensured by a special salt bath 
crosslinking process according to Pont 
a‘Mousson (PAM). Special anti-ageing 
agents and stabilisers keep the pipes 
malleable and ensure high thermal stability. 
The PE-RT pipe is made from a medium-
density polyethylene (PE) that exhibits an 
increased temperature resistance and is 
the perfect addition to the radiant heating 
system.
The unique molecular structure of the PE-
RT heating pipe offers superior strength 
and superior fatigue strength. The excellent 
flexibility of the pipes enables quick and 
easy installation.

ff-therm multi Difustop PE-Xa:
n max. working temperature: 95 °C
n max. operating pressure: 6 bar
n DIN Certco registration no.: 3V308
n Application class: 4/5
n Oxygen-impermeable according to 
 DIN 4726
Dimensions: 12x2, 14x2, 16x2, 17x2, 
  18x2, 20x2, 25x2.3mm
Available lengths: 120m to 600m (coiled)

ff-therm multi Difustop PE-RT
n max. working temperature: 70 °C
n max. operating pressure: 6 bar
n DIN Certco registration no.: 3V327
n Oxygen-impermeable according to 
 DIN 4726
Dimensions:  14x2, 16x2, 17x2, 20x2mm
Available lengths: 200m to 600m (coiled)
More accessories available upon request. 
Please see our current price list for more details. 
Custom lengths available upon request.
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