Q-Plus Hygiënische
leidingcomponenten
S.K.S. brengt ter completering van het aanbod, een hoogwaardige lijn voedingsmiddelen buis en lasfittingen, onder eigen naam op
de markt. Deze lijn voldoet meer dan alle anderen aan actuele eisen op gebied van regelgeving, lasbaarheid, corrosiebestendigheid
en bedrijfszekerheid. Q-Plus geeft nog meer waarborg voor een integraal leidingsysteem, zonder concessies op kwaliteit.

Q-Plus, superieur aan de marktstandaard
Als basis voor het Q-Plus programma dient de SKS/Butting H3 buis. De superieure kwaliteit van deze buis is het basis materiaal
voor de Q-plus lasbochten, T-stukken en lasverlopen. Daarnaast worden de fittingen in de allerbeste omstandigheden en volgens de
meest moderne methoden geproduceerd, waarbij de hoogwaardige eigenschappen van de buis gewaarborgd blijven. Hierdoor biedt
S.K.S. leidingcomponenten die perfect op elkaar passen. Met exact dezelfde maatvoering, oppervlakte ruwheid en fysieke gesteldheid. De Q-Plus buis en fittingen zijn perfect orbitaal te lassen, zonder dat men deze nog moet voor bereiden.
Buis

Lasbochten
T-stukken
Lasverlopen
Koppelingen

EN 10357 BC / EN 10217-7 W2Ab
maatvoering volgens : EN10357 series A en D
De Q-Plus buis heeft een Ra waarde < 0,8µm (ook op de lasnaad), is volledig spanningsvrij gegloeid
en volbad gebeitst. Daarnaast wordt de buis standaard afgedopt geleverd. Op de buis is 5 jaar
garantie van toepassing
Q-Plus buis (Butting) was de eerste buis met een EHEDG certificaat.
DIN 11852 BL (lange einden), in 90° en 45°. Volgens hydroforceer methode geproduceerd.
DIN 11852 TS (3 gelijke benen), geproduceerd volgens Cylinweld methode.
DIN 11852 RK (con.) en RE (exc.), volgens Hydroforceer methode geproduceerd.
DIN 11864 vorm 1, 2 en 3, SKS koppeling en DIN 32676

De Q-Plus lasfittingen zijn niet alleen geproduceerd volgens de normering, maar zijn ook gemarkeerd met de nodige informatie.
Hierdoor is de vereiste traceerbaarheid gegarandeerd en is er geen omslachtige en kostbare certificaten procedure noodzakelijk. In
combinatie met het achterliggende systeem van S.K.S., voldoen we hiermee aan de wettelijke eisen volgens EN/1935/2004.
Resumerend past de Q-Plus range op meerdere manieren in uw toepassing:
• Waarborg voor de beste kwaliteit
• Basis voor de best mogelijke rondlas
• Standaard geschikt voor orbitaal lassen
• Risico afdekking m.b.t. wettelijke richtlijnen
• Garantie traceerbaarheid
• Ultiem en consequent leidingsysteem
• Eenvoudig controleerbaar bij ontvangst
Q-Plus is verkrijgbaar in de inbouwmaten uit de desbetreffende normen. De specifieke gegevens
omtrent toleranties, radius en inbouwmaten zijn natuurlijk op verzoek verkrijgbaar. Eventuele
wijzigingen in de norm zullen wij vanzelfsprekend ook doorvoeren in de Q-Plus specificatie.
Hierdoor blijft het merk Q-Plus altijd aan alle actuele richtlijnen voldoen.

