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PerfektSystem to nowoczesny system firmy 

Perfexim przeznaczony do instalacji grzew-

czych (ogrzewania grzejnikowego i pod o-

gowego) obejmuj cy rury wielowarstwowe 

PEX/AL/PEX wraz szerokim asortymentem 

z czek dost pnych w wersji do skr cania 

i zaprasowywania oraz kurków kulowych, 

kurków pod czeniowych, zaworów zwrot-

nych i grzejnikowych, zasuw, odpowietrz-

ników automatycznych i pomp.

Rura wielowarstwowa
PEX/AL/PEX
Podstaw  systemu jest rura wielowarstwo-

wa PEX/AL/PEX, która swoj  nazw  za-

wdzi cza skrótom nazw materia ów u y-

tych do jej produkcji. Sk ada si  z trzech 

warstw podstawowych:

 warstwy wierzchniej wykonanej z poli-

etylenu sieciowanego PE-Xb 

 warstwy rodkowej wykonanej z alumi-

nium o grubo ci 0,2 mm. Warstwa ta blo-

kuje dyfuzj  tlenu do instalacji, a tak e ma 

za zadanie niwelowa  niekorzystne w a ci-

wo ci polietylenu, czyli znaczne wyd u e-

nia termiczne i pami  kszta tu, warstwy 

wewn trznej wykonanej z polietylenu sie-

ciowanego PE-Xb. Dodatkowo mi dzy tymi 

trzema warstwami znajduj  si  dwie war-

stwy antyadhezyjne, których zadaniem jest 

wi zanie ca ej rury w jedn  zwart  kon-

strukcj  i zapobieganie jej rozwarstwieniu 

przez ca y czas eksploatacji instalacji.

Dane techniczne rury Perfekt System:

maksymalna temperatura pracy t
max

= 95°C

maksymalna temperatura dzia aj ca krót-

kotrwale t
max

 = 120°C

maksymalne ci nienie pracy p
max

 = 

10 bar

minimalny promie  gi cia r = 5× redni-

ca zewn trzna

wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej k 

= 0,025 mm/mK

wspó czynnik przewodzenia ciep a = 

0,45 W/mK, rednica 16 × 2,0 mm 

(× 100 m, × 200 m), 20 × 2,0 mm 

(× 100 m), 25 × 2,5 mm (× 50 m).

Rura LASER-PERFEKT
Nowo ci  w ofercie Perfexim jest rura 

typu PEX/AL/PEX wyst puj ca pod na-

zw  LASER-PERFEKT. Ró ni si  ona od 

powy ej opisanej rury technik  zgrzewa-

nia – technologia laserowa eliminuje zgrze-

wanie rury na tak zwan  zak adk , co 

w znaczny sposób zwi ksza trwa o , a tak-

e szczelno  rury. 

Rura w otulinie
Kolejn  nowo ci  wprowadzon  na sta e do 

asortymentu jest rura PEX/AL/PEX w otu-

linie wykonanej z pianki polietylenowej la-

minowanej na zewn trz foli  PE w kolorze

czerwonym lub niebieskim. Otulina s u-

y jako warstwa izolacyjna, do przewodów 

przesy owych wody ciep ej i zimnej w bu-

downictwie – do monta u podtynkowego.

Dlaczego pianka polietylenowa? Otó  ze 

wzgl du na zamkni to-komórkow  budo-

w  jest odporna na dzia anie wilgoci (nasi -

kliwo  po 7 dniach zanurzenia w wodzie 

nie przekracza 1%). Dodatkowo w zwi zku 

z blokad  dyfuzji pary wodnej rura jest

zabezpieczona przed skraplaniem si  na jej 

powierzchni pary wodnej. Polietylen zacho-

wuje swoje w a ciwo ci w temperaturze od 

–65°C do +95°C. Dodatkowo otuliny s  za-

bezpieczone foli  PE w kolorze czerwonym 

lub niebieskim, co chroni je przed uszko-

dzeniami mechanicznymi i dzia aniem za-

prawy cementowo-wapiennej. Rura umiesz-

czona jest w otulinie co dodatkowo t umi 

drgania.

Podstawowe dane techniczne: 

g sto  pozorna ze spienionego polietyle-

nu 30–35 kg/m3

odporno  na temperatury od –65°C do 

+95°C

wspó czynnik przewodzenia ciep a = 

0,036 [W/mK]

skurcz wzd u ny w temperaturze 95°C 

poni ej 1,65%

wspó czynnik 

oporu dyfuzji 

pary wodnej

µ 3500.

Nowoczesny system 
instalacyjny
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