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Uygulamalarımız
-
AMEX©, 30 yılı aşkın süredir boru bağlantıları rehabilitasyonununda ve boru kusurlarının tamirinde uzmanlaşmış bir şirket 
olmakla beraber, ürünler aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılmaktadır:

· içme suyu boru hatları
· ham su boru hatları
· endüstriyel su boru hatları
· soğutma suyu boru hatları
· kanalizasyon boru hatları
· gaz boru hatları
· petrol boru hatları

Kalite Standartlarımız
-

10 boru içi sızdırmazlık sistemlerinin kusursuz montaj ve performans sağlaması açısından sadece sertifikalı tedarik-AMEX©-
çilerin montaj yapmasına izin verilmektedir. 
Kullanılan bütün malzemeler bağımsız test enstitüleri tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Hizmetlerimiz
-

, içten tamir sistemlerinin montaj hizmetinin yanısıra hattınızın en iyi işlevsellikle çalışabilmesi için AMEX
aşağıdaki hizmetleri de vermektedir:

· Boru tamir ve rehabilitasyon hizmetleri için danışmanlık hizmetleri
· Proje planlaması ve yönetimi
· Koruyucu bakım hizmetleri
· AMEX-10 içten sızdırmazlık sistemlerinin montajı

AMEX, 30 yılı aşkın süredir bütün boru hattı 
uygulamalarının rehabilitasyon ve tamirinde 
uzmanlaşmış bir şirkettir. 
 

AMEX©.

AMEX 
Şirket Tanıtımı.



AMEX 
MONO.

Boru bağlantı noktalarının 
ve boru çatlaklarının tamiri için 
MONO Seal idealdir.

Uygulama Alanları
-
AMEX©-10 MONO Seal DN 600 ile DN 6000 çapları 
arasındaki çelik, dökme demir, çelik-beton, yerinde beton, 
PVC, AZ, CTP, kil, PP ve PE borularda kullanılmaktadır.

Avantajları
-
· Dünya çapında en hızlı ve en uygun maliyetli çözüm
· En az 50 yıllık dayanım ömrü garantili
· Hiçbir özel kimyasal kullanımı gerektirmeyen esnek ve hızlı montaj 
· Sermaye gerektirmeyen rehabilitasyon sistemi
· Az maliyetle boru hattınızın dayanım ömrünü artırma

Kurulum & Montaj
-
AMEX©-10 MONO Seal 1 adet elastik kauçuk conta ve 2-3 adet yüksek dayanımlı 
paslanmaz çelik gergi bantlarından oluşmaktadır. 
Kullanılan malzemelerin özellikleri özel borulara ve uygulamalara göre değişmektedir 
(ör.: içmesuyu, ham su, endüstriyel atık su, soğutma suyu, kanalizasyon,gaz, petrol).

Boruya mükemmel bir şekilde oturmasını sağlamak için AMEX©-10 MONO Seal sızdırmazlık 
sistemleri projeye göre özel olarak üretilmektedir.

Basınç Aralığı
-
AMEX©-10 MONO Seal sızdırmazlık sistemleri 
25 bar işletme basıncına ve 8 bar dış basınca dayanım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Yeraltı suyu sızıntısı yada vakum olma riski yüksek yerlerde AMEX©-10 MONO Seal sızdırmazlığını 
garantilemek için ilaveten yapısal gergi bantları kullanılmaktadır.



AMEX 
MONO.

Serifikalar & Onaylar
-
· İçme suyu sertifikaları: KTW, DVGW W 270, NSF, ACS, WRAS
· Alman inşaat onay enstitüsü DIBt sertifikaları: Z-42.3-474
· Basınçlı suya ve iç işletme basıncına karşı kanıtlanmış dayanım DIN 19523
· Sapmış ve yerinden oynamış bağlantılar için sızdırmazlık testleri
· Tüm hammaddeler için kapsamlı uygunluk testi ISO 3384, ISO 188, DIN EN 681
· BS 903 gereğince sıkışma gerilmesi gevşemesi
· 100 saatlik 10 MONO Seal basınç testiAMEX©-

Sıcaklık & Ortam
-
· -30°C ile +230°C arasındaki sıcaklıklara dayanım
· EPDM malzemeden üretilen kauçuk conta içme suyu, kanalizasyon suyu ve endüstriyel boru uygulamalarında kullanılır
· NBR malzemeden üretilen kauçuk conta karbonhidrat ortam için kullanılır
· FKM malzemeden üretilen kauçuk conta yüksek sıcaklık dayanımı içindir

 
 
 

AMEX MONO



AMEX 
VARIO.

AMEX©-10 VARIO Seal esnekliği sayesinde her 
boyuttaki çatlakların tamiratında kullanılması için 
özel olarak üretilebilmektedir.

Uygulama Alanları
-
AMEX©-10 VARIO Seal geniş çatlaklı boruların ve kılıf boruların 
içten tamirinde kullanılmakla beraber zararlı ortamın sebep 
olduğu korozyona karşı çelik, dökme demir, çelik-beton, PVC, AZ, 
CTP, kil, PP ve PE de dahil olmak üzere DN 600 ile DN 6000 çapları 
arasındaki boru sistemlerini korumak için de kullanılmaktadır.

Avantajları
-
· Montaj tasarımlarının çeşitliliği her uzunluktaki boru hattında uygulama yap-
 maya izin verir
· Sahada montaj koşullarının değişmesi ya da sapma olması durumunda bile 
 montaj yapılabilmesi
· Sürekliliği sağlamak için AMEX©-10 VARIO Seal elemanlarının birbirlerine olan 
 bağlantı kanıtlanmış kilit teknolojisi sayesinde mutlak akışkan yoğunluğu sağlar
· Standart sistem ile olan kombinasyon seçeneklerine bağlı olarak esnek ve kısa 
 montaj süreleri

Kurulum ve Montaj
-
AMEX©-10 VARIO Seal sızdırmazlık sistemi AMEX©-10 MONO Seal sızdırmazlık sistemi baz 
alınarak oluşturulmuştur. 
En başta ve en sonda AMEX©-10 MONO Seal kullanılmak suretiyle hat boyunca sınırsız sayıda 
AMEX©-10 VARIO Seal sistemi kullanılabilir. Her bir AMEX©-10 VARIO Seal elemanı bir sonraki 
eleman ile kenetlenerek montajlandığından dolayı sızdırmazlık elemanlarının arasında açıklık kalması 
gibi bir durum söz konusu değildir. 
Kusursuz bir montaj sağlamakiçin AMEX©-10 VARIO Seal projeye özel üretilmektedir. 

Basınç Aralığı
-
AMEX©-10 MONO Seal sızdırmazlık sistemleri 25 bar işletme basıncına ve 8 bar dış basınca dayanım sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
Yeraltı suyu sızıntısı yada vakum olma riski yüksek yerlerde AMEX©-10 MONO Seal sızdırmazlığını garantilemek için 
ilaveten yapısal gergi bantları kullanılmaktadır. 
Çok yüksek işletme basıncının olduğu durumlarda AMEX conta, tekstil iplikleriyle güçlendirilir. 



AMEX VARIO
Serifikalar & Onaylar
-
· İçme suyu sertifikaları: KTW, DVGW W 270, NSF, ACS, WRAS 
· Alman inşaat onay enstitüsü DIBt sertifikaları: Z-42.3-474
· Basınçlı suya ve iç işletme basıncına karşı kanıtlanmış dayanım DIN 19523
· Sapmış ve yerinden oynamış bağlantılar için sızdırmazlık testleri
· Tüm hammaddeler için kapsamlı uygunluk testi ISO 3384, ISO 188, DIN EN 681
· BS 903 uyarınca sıkışma gerilmesi gevşemesi

Sıcaklık & Ortam
-
· -30°C ile +230°C arasındaki sıcaklıklara dayanım
· EPDM malzemeden üretilen kauçuk conta içme suyu, kanalizasyon suyu ve endüstriyel boru uygulamalarında kullanılır
· NBR malzemeden üretilen kauçuk conta karbonhidrat ortam için kullanılır
· FKM malzemeden üretilen kauçuk conta yüksek sıcaklık dayanımı içindir

 
 
 



AMEX©-10 Liner End Seal
kılıf boru ile ana boru arasındaki sızdırmazlığı 
sağlamak için idealdir. 

Uygulama Alanları
-
Relining projelerinde kılıf boru ile yeni çekilen hat arasındaki 
sızdırmazlığı sağlamak için çelik, dökme demir, çelik-beton, 
PVC, AZ, CTP, kil, PP ve PE de dahil olmak üzere DN 100 ile 
DN 4000 çapları arasındaki boru sistemlerine uygulanabilir.

Avantajları
-
· Kalıcı ve esnek conta
· Montaj sırasında herhangi bir kimyasal maddeye (ör. reçine) ihtiyaç olmaz
· Esnek ve hızlı montaj 
· Montaj makinesine ihtiyaç yoktur
· Çok yönlü uygulama imkanı sayesinde pahalı kaplinlere gerek kalmaz
· Erişilebilen ve erişilemeyen her tür boruda kullanılabilmektedir

Kurulum ve Montaj
-
AMEX©-10 MONO Seal’da olduğu gibi, AMEX©-10 Liner End Seal’da da 1 adet elastik kauçuk 
conta ve kullanılan kılıf boru ve ana borunun özelliklerine bağlı olarak 1-2 adet yüksek 
dayanımlı paslanmaz çelik gergi bantlarından oluşmaktadır. 
Kusursuz bir montaj sağlamak için AMEX©-10 Liner End Seal projeye özel üretilmektedir.

Basınç Aralığı
-
AMEX©-10 Liner End Seal sızdırmazlık sistem-leri 25 bar işletme basıncına ve 8 bar dış basınca dayanım 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Yeraltı suyu sızıntısı yada vakum olma riski yüksek yerlerde AMEX©-10 Liner End Seal sızdırmazlığını 
güçlendirmek ve garantilemek için yapısal gergi bantları kullanılmaktadır.  
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AMEX LEM
Serifikalar & Onaylar
-
· İçme suyu sertifikaları: KTW, DVGW W 270, NSF, ACS, WRAS
· Alman inşaat onay enstitüsü DIBt sertifikaları: Z-42.3-474
· Basınçlı suya ve iç işletme basıncına karşı kanıtlanmış dayanım DIN 19523
· Sapmış ve yerinden oynamış bağlantılar için sızdırmazlık testleri
· Tüm hammaddeler için kapsamlı uygunluk testi ISO 3384, ISO 188, DIN EN 681
· BS 903 uyarınca sıkışma gerilmesi gevşemesi

Sıcaklık & Ortam
· -30°C ile +230°C arasındaki sıcaklıklara dayanım
· EPDM malzemeden üretilen kauçuk conta içme suyu, kanalizasyon suyu ve endüstriyel boru uygulamalarında kullanılır
· NBR malzemeden üretilen kauçuk conta karbonhidrat ortam için kullanılır
· FKM malzemeden üretilen kauçuk conta yüksek sıcaklık dayanımı içindir
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