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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ  

Xειμερινό κάλυμμα για πισίνα. Συνθετική γεωμεμβράνη σε πράσινο / μαύρο από ενισχυμένο πολυαιθυλένιο 
(διατίθεται επίσης σε μπλε χρώμα 240 g / m3), παράγεται με επίστρωση πολυαιθυλενίου χαμηλής 
πυκνότητας και στις δύο πλευρές και ενισχύεται με εσωτερική ενίσχυση σε ύφασμα πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας. Διατίθεται για επιφάνεια 210 g / m3 ή 240 g / m3. 
Δεξαμενές – σωληνοειδή κατασκευασμένα με ερμητική βαλβίδα και συσκευασμένα σε ενισχυμένο ύφασμα 
PVC. 
. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 210 g/m3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος επιφάνειας 210 [g/m2] DIN 53352 

Πάχος 0,3 [mm] -- 

αντοχή σε εφελκυσμό [L] 1250 N/50 mm DIN 53857 

αντοχή σε εφελκυσμό [T] 1000 N/50 mm DIN 53857 

Αντοχή στο σκίσιμο [L] 150 N DIN 53356 

Αντοχή στο σκίσιμο [T] 150 N DIN 53356 

Αντοχή σε στατική διάτρηση 2,50 [kN] UNI EN ISO 12236 

Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 5 DIN 54004 

Αντοχή στη θερμοκρασία -30°<T°C<70° -- 

Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 240 g/m3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος επιφάνειας 240 [g/m2] UNI EN 1849-2 

Πάχος 0,4 [mm] UNI EN 1849-2 

αντοχή σε εφελκυσμό [L] 21 [kN/m2] UNI EN ISO 1421 

αντοχή σε εφελκυσμό [T] 20 [kN/m2] UNI EN ISO 1421 

Αντοχή σε στατική διάτρηση 2,72 [kN] UNI EN ISO 12236 

Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία Σταθεροποιήθηκε στο 5% -- 

Αντοχή στη θερμοκρασία -30°<T°C<70° -- 

Αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
Αλλαγές στην αντοχή εφελκυσμού και στην 

επιμήκυνση εφελκυσμού <25% 
UNI EN 12224 

Αντοχή στην οξείδωση 
Μεταβολή στην τελική αντοχή εφελκυσμού 

και επιμήκυνση εφελκυσμού <25% 
UNI EN 14575 
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Kωδικός Περιγραφή 

1060020 Χειμερινό κάλυμμα 210  ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους  και ελαστικό κορδόνι 

1060070 Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιοου χήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες 

1060071 
Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιο σχήματος με σκάλα με περιμετρικούς δακτύλιους  και ελαστικό 
κορδόνι 

1060072 Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα και λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες 

1060073 Χειμερινό κάλυμμα 210 ελεύθερου σχήαμτος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

1060074 Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες 

1060200 Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους  και ελαστικό κορδόνι 

1060201 Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες 

1060202 
Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα με περιμετρικούς δακτύλιους  και ελαστικό 
κορδόνι 

1060203 Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα και λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες 

1060204 Χειμερινό κάλυμμα 240 ελεύθερου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

1060205 Χειμερινό κάλυμμα 240 f ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές 

1060205 Χειμερινό κάλυμμα 240 ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές 

1060019 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1,00 m 

1060018 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1.50 m 

1060022 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 2.00 m 

1060024 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 3.00 m 

1060025 Σωλήνας αέρα για κεντρική υποστήριξη του υφάσματος 
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC 

Χειμερινό κάλυμμα πισίνας. Συνθετική γεωμεμβράνη σε ύφασμα πολυεστέρα επικαλυμμένο με PVC,με 
αντοχή στο σχίσισμο, επεξεργασμένο με υπεριώδη ακτινοβολία. Ύφασμα αντιχλωρίου, αντιμυκητιακό και 
αντιμουχλικό. Διατίθεται με επιφάνεια 400 g/m3 ή 600 g/m3. 
Δεξαμενές - σωληνοειδή κατασκευασμένα με ερμητική βαλβίδα και συσκευασμένα σε ενισχυμένο ύφασμα 
PVC. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 400 g/m3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος επιφάνειας 400 [g/m2] EN ISO 2286-2 

Αντοχή σε κάμψη 100.000 DIN 53359 A 

Αντοχή σε εφελκυσμό 220 στημόνι / υφάδι 190 DIN 53363 

Αντοχή στο σχίσιμο 1250 στημόνι / 1150 υφάδι DIN EN ISO 1421 

Πρόσφυση 100 N/5 cm DIN 53357 

Αντοχή στη θερμοκρασία -25°<T°C<70° - 

Αντοχή στο φως >6 DIN 53388 

Συμπεριφορά σε φωτία Ταχύτητα φλόγας <100mm / min DIN ISO 2076 – DIN EN ISO 2060 

Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 600 g/m3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος επιφάνειας 600 [g/m2] EN ISO 2286-2 

Υποστήριξη PES DIN ISO 2079 

Τίτλος νημάτων 1100 Dtex EN ISO 2060 

Ύφανση απλή 1/1 --- 

αντοχή σε εφελκυσμό 2200/2200 στημόνι / υφάδι N / 50 mm DIN 53354 

Αντοχή στο σχίσιμο 200/200 στημόνι / υφάδι Ν DIN 53363 

Αντοχή στη θερμοκρασία -30°<T°C<70° DIN 53361 

Αντοχή στο φως >6 DIN 53388 

Συμπεριφορά σε φωτία Ταχύτητα φλόγας <100mm / min DIN 75200   ISO 3795 

 

Κωδικός Περιγραφή 

1060307 Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

1060304 Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές 

1060305 Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα και λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές 

1060308 
Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα, περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό 
κορδόνι 

1060309 Χειμερινό κάλυμμα 400 ελεύθερου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

1060306 Χειμερινό κάλυμμα 400 ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές 

1060300 Χειμερινό κάλυμμα 600 ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

1060301 Χειμερινό κάλυμμα 600 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές 
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1060302 Χειμερινό κάλυμμα 600 ελεύθερου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

1060303 Χειμερινό κάλυμμα 600 ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές 

1060019 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1.00 m 

1060018 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1.50 m 

1060022 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 2.00 m 

1060024 Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 3.00 m 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ECORETE ELTEX 

Κάλυμμα δύχτι αποστράγγισης για την κάλθψη και την προστασία της πισίνας από τη ρύπανση και τον ήλιο. 
Ύφασμα από ψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η στερέωση πραγματοποιείται με δακτύλιους και 
σχοινί. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος επιφάνειας 180 [g/m2] UNI 9401/UNI EN 12127 

Αντοχή σε εφελκυσμό [L] 13700 N/m UNI 9405 

Αντοχή σε εφελκυσμό [T] 10500 N/, UNI 9405 

Προστασία από το φώς 88% UNI 10335 

Αντοχή στο φως 500 Kly ISO 4892-1-2-3 

Αλυσίδες 6xpollice --- 

Διχτυωτό 6,4xcm --- 

Χρώματα Πράσινο --- 

 

Κωδικός Περιγραφή 

1060021 Κάλυμμα από πράσινο δύχτι Eltex ρθογώνιου σχήματος  με δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

1060301 Κάλυμμα από πράσινο δύχτι Eltex ρθογώνιου σχήματος  με σκάλα, δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση 

 Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, αντίστοιχα με τις τροποποιήσεις στο εν λόγω προϊόν: θα 
είναι ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με το φύλλο πληροφοριών. 

 Τυχόν τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς 
 


