
 
GIACOMINI R996G – (PE-Xa)   – ISO 9001  
 Peroxide vernette PE-Xa kunststofleiding voor vloerverwarming / betonkernactivering 

 
 

   

 
 
1.  OMSCHRIJVING:  
De Giacomini R996G (PE-Xa) kunststofleiding 
wordt gebruikt in vloerverwarmingsinstallaties 
en systemen van betonkernactivering. De onder 
hoge druk vernette kunststofleiding R996G 
wordt vervaardigd met hoogmoleculair PE met 
hoge dichtheid en sterkte.  
 

 
Kenmerkend voor de peroxide vernetting  onder 
hoge druk (= volgens Thomas Engel Procédé), is 
de vernetting boven het kristallisatiepunt die zeer 
gelijkmatig gebeurt in de volledige buisdoor-
snede. De reeds uitstekende eigenschappen 
worden daarbij nog aanzienlijk verbeterd (vooral 
de temperatuur, drukvastheid, slagweerstand bij 
koude en bestandheid tegen spanningsscheuren).  
Tijdens de extrusie wordt een zuurstofdichte 
mantel uit EVAL (ethyleenvinyl-alcohol) aan de 
buitenzijde van de kunststofleiding aangebracht 
conform DIN 4726 en worden voortdurend de 
afmetingen en toleranties automatisch 
gecontroleerd volgens DIN 16893.  

 
 

2. TECHNISCHE GEGEVENS: 

norm waarde eenheid

kleur RAL 95307
lineaire uitzettingscoefficiënt alpha DIN 52328 1,5 10-4 K-1

dichtheid DIN 53479 ca 0,94 g/cm³
rek bij breuk DIN 53455 > 400 %
trekweerstand DIN 53455 23 N/mm²
elasticiteitsmodulus DIN 53457 ca 600 N/mm²
warmtegeleidingscoëfficiënt lambda van de leiding DIN 52612 0,35 W/m.K
zuurstofdoorlaatbaarheid DIN 4726 < 0,1 mg/(l.d)

 
 
 

3. AFMETINGEN (in mm) - maten en toleranties volgens DIN 16893: 

CODE R996GY032 R996GY033
buitendiameter leiding (mm) 17,0 20,0
binnendiameter leiding (mm) 13,0 16,0
wanddikte leiding (mm) 2,0 2,0
buitendiameter mantel (mm) nvt nvt
binnendiameter mantel (mm) nvt nvt
wanddikte mantel (mm) nvt nvt
lengte rol (meter) 600 500                             
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4. GEBRUIKSVOORWAARDEN volgens DIN 4726 
 

• permanente bedrijfstemperatuur 70°C  - max 90 °C 
• permanente bedrijfdruk 3 bar – max 6 bar 
• bedrijfsduur 50 jaar  
• veiligheidsfactor na 50 jaar > 2,5  

 
5. EIGENSCHAPPEN:  

• uitstekende duurzaamheid, ook bij hogere temperaturen  
• ongevoelig voor de vorming van spanningsscheuren  
• vormstabiel  
• optimale verhouding flexibiliteit / drukbelastbaarheid  
• zeer goed slag en kerfslagweerstand tot temperaturen van 50°C  
• hoge slijtvastheid en voortreffelijke kerfongevoeligheid  
• geen beschadiging van het materiaal bij het knikken van de buis  
• uitstekende terugstelkrachten (memory-effect)  
• voortreffelijke bestandheid tegen chemicaliën  
• hoge warmtestabiliteit  
• bestand tegen veroudering  
• weinig stromingsgeluiden in de buis  
• weinig drukverlies  
• bestand tegen corrosie  
• flexibele plaatsing  
• vrij van incrustaties, ook na jarenlang gebruik  
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