
Viega Profipress en Viega Profipress G 

Viega kijkt verder. 
Voor úw veiligheid.



Viega Profipress en Viega Profipress G 

HET BELANG VAN AFZONDERLIJKE 
DICHTINGEN
Elk medium dat in installaties gebruikt wordt heeft zijn specifieke eigenschappen. Aan 
de gebruikte dichtingen worden bepaalde eisen gesteld. Viega geeft de kwaliteitseisen 
voor buisleidingsinstallaties de hoogste prioriteit. Alle Viega dichtingen worden dan ook 
getest om een levensduur van minimum 50 jaar te kunnen bereiken. 

Daarvoor kunt u rekenen op Viega Profipress (EPDM) en Viega Profipress G (HNBR). 
Voor toepassingen met extreem hoge temperaturen (+110 °C) is er Profipress S, met een 
FKM-dichting. Deze persfitting kan constante temperaturen tot +140 °C aan, met kort-
stondige pieken tot +280 °C.

  EPDM-DICHTING

Toepassing
 ■ Ideaal voor drinkwater-, verwarmings-, koel-, en persluchtinstallaties
 ■ Niet geschikt voor gas-installaties

Viega Profipress met EPDM-dichting
 ■ Temperatuurbereik: van -5 tot +110 °C
 ■ Maten: van 12 tot 108 mm

Doordat de effectieve levensduur van een dichting wordt beïnvloed door verhoogde 
temperaturen, mechanische belastingen, duurtijd en concentratie van het inwerkende 
medium, sterke zonlichtinvloeden,... kiest Viega voor EPDM-dichtingen voor boven- 
vermelde toepassingen.

 HNBR-DICHTING

Toepassing
 ■ Perfect voor gas (aardgas, butaan, propaan)
 ■ Ongeacht eventuele Europese keuringen is de HNBR-dichting voor Viega  

geen optie voor drinkwaterinstallaties (zie verder)
Viega Profipress G met HNBR-dichting

 ■ Temperatuurbereik: van -20 tot +70 °C
 ■ Maten: van 12 tot 54 mm (aardgas)

In CV-installaties lopen de temperaturen regelmatig zeer hoog op, maar ook bij directe 
zoninstraling in de zuiderse landen kunnen temperaturen van een koperleidinginstallatie 
gedurende meerdere uren per dag oplopen tot boven 60°C, wat nefast is voor de levens-
duur. Bovendien, om HNBR-dichtingen bestand te maken tegen externe factoren zoals 
ozon en zuurstof, worden er een aantal chemische substanties toegevoegd aan de 
dichting. Het nadeel hiervan is echter dat deze stoffen microbiologische groei bevorderen.

De persfittingen van Viega: veiligheid voor alles

Visueel onverwisselbaar
 ■ groen = geschikt voor drinkwater
 ■ geel = geschikt voor gasinstallaties
 ■ wit = geschikt voor thermisch hoge belastingen

Maximale zekerheid dankzij SC-Contur
 ■ Ongeperste aansluiting: meteen zichtbaar in bij druktest
 ■ Tijdsbesparing dankzij 1 centrale controle (ook bij gas)
 ■ Controlebereik: droog 22 mbar - 3 bar; nat 1 bar - 6,5 bar 
 ■ Deze veiligheidstechniek werd al miljoenen keren uitgetest.
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