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Mezi příslušenství UHP (Ultra High Pressure - ultra vysokotlaké) patří hadice, koncovky, adaptéry a další příslu-
šenství, určené pro práci při pracovním tlaku nad 700 bar. Tato skupina obsahuje pryžové hadice WATERBLAST 
(pracovní tlak 700 ÷ 1450 bar), termoplastové hadice (pracovní tlak 700 ÷ 800 bar), hadice SPIR STAR® (pracovní 
tlak do 4000 bar). V závislosti na použití jsou pracovní tlaky počítány dle různých koeficientů bezpečnosti (použití 
typu waterblasting n = 2,5, hydraulika n = 4, plyny n = 4 ÷ 6). Speciální koncovky, adaptéry, rychlospojky a způsob 
jejich spojování mezi sebou musí zohledňovat odpovídající pracovní tlak pro aplikace UHP.

WATERBLAST
Duše:
Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Černá, olejivzdorná syntetická pryž
Čtyři nebo šest vrstev ocelového drátu
Černá, olejivzdorná, syntetická pryž, 
odolná oděru
Od -40°C do +100°C (pracovní tlak závisí 
na teplotě)

Hadice určená pro vodní vysokotlaké rozvody. Používána v zařízeních na řezání vodním paprskem, čištění chemic-
kých a energetických zařízení, řezání a čištění betonových konstrukcí, vozovek, čištění ocelových konstrukcí, lodí, 
důlních zařízení a pod. Nedoporučujeme používat pro hydraulické rozvody. S ohledem na vliv teploty na vlastnosti 
pryže doporučujeme při teplotách nad +70°C snížit pracovní tlak na cca 80% nominálního tlaku, při +90°C a více 
na 60%. Koeficient bezpečnosti minimálně 2,5:1.

WATERBLAST 4

WATERBLAST 4 PLUS

WATERBLAST 6

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL4-10 3/8 9,5 21,3 850 2125 150 0,76
SL-WBL4-13 1/2 12,7 24,6 800 2000 180 0,89
SL-WBL4-19 3/4 19 32 750 1850 220 1,52
SL-WBL4-25 1 25,4 38,4 700 1700 300 2,10

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL4P-06 1/4 6,4 17,6 1250 3125 200 0,61
SL-WBL4P-10 3/8 9,5 21,4 1250 3125 210 0,88
SL-WBL4P-13 1/2 12,7 24,6 1100 2750 230 1,22
SL-WBL4P-19 3/4 19 32 1100 2750 250 1,83

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL6-13 1/2 12,7 27,8 1450 3625 250 1,82

Hadice typ WATERBLAST
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Kompletní hadice WATERBLAST s koncovkami

TUBES INTERNATIONAL® dodává kompletní hadice 
WATERBLAST s koncovkami. Každá hadice je testová-
na hydrostatickým tlakem 150% pracovního tlaku a má 
atest jakosti. 

Materiál koncovek: galvanizovaná uhlíková ocel.
Na objednávku možno jiné typy koncovek.

Základní zásady bezpečného používání hadic WATERBLAST:

- Voda pod vysokým tlakem je nebezpečná a může způsobit úraz, materiální škody nebo smrt. Je potřeba vždy 
používat odpovídající ochranný oděv, brýle, rukavice a obuv.

- Hadice může používat jen proškolená obsluha.
- Zóna použití musí být odpovědně označena a zabráněn vstup dalším osobám.
- Nikdy nepožívat hadice pod vyšším tlakem, než je pracovní a neohýbat pod minimální poloměr ohybu hadice.
- Vždy před použitím proveďte vizuální kontrolu hadice.
- Nepoužívat hadice se zkorodovanými, podtékajícími, opotřebovanými nebo mechanicky poškozenými koncov-

kami. Ihned vyřadit z provozu.
- Nepoužívat hadice s puchýřky, zářezy obalu nebo s obalem prodřeným na oplet. Ihned vyřadit z provozu.
- Nepoužívat zalomené, promáčknuté nebo jinak poškozené hadice. Ihned vyřadit z provozu.
- Nepoužívat hadice, které byly v kontaktu s agresivními chemikáliemi nebo vysokou teplotou. Ihned vyřadit z 

provozu.
- Při používáni se vyvarujte zalomení, kroucení, tahání hadice nebo kontaktu s ostrými hranami.
- Je potřeba počítat s nekolikaprocentním zkrácením hadice pod tlakem a zabránit jejímu napětí.
- Je přípustné spojování několika hadic odpovídajícími vysokotlakými spojkami. Nedoporučujeme zavěšení 

spojovaných hadic ani prověšení hadice vlastní vahou.
- Po použití hadici vždy očistit, vyprázdnit a svinout.

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Standardní koncovky pro hadice WATERBLAST

typ rozměr 
závitu

vnitřní průměr hadice
1/4” 3/8” 1/2” 3/4”

vnitřní závit BSP 
kužel 60°

1/4” TI-WBW110-04-04SL - - -
3/8” - TI-WBW110-06-06SL - -
1/2” - - TI-WBW110-08-08SL -

vnější závit BSP 
kužel 60°

1/4” TI-WBZ110-04-04SL - - -
3/8” - TI-WBZ110-06-06SL - -
1/2” - - TI-WBZ110-08-08SL -

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

O-kroužek, DKOL
M22x1,5 - TI-WMW121-22-06SL TI-WMW121-22-08SL -

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

O-kroužek, DKOS

M20x1,5 TI-WMW122-20-06SL - -
M22x1,5 - TI-WMW122-22-06SL TI-WMW122-22-08SL -
M24x1,5 - - TI-WMW122-24-08SL -

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

 DKL
M22x1,5 - - TI-WMW111-22-08SL -

vnější metrický závit 
kužel 24° 

CES

M24x1,5 - - TI-WMZ112-24-08SL -

M36x2 TI-WMW122-36-12SL




