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To obtain an optimum yield, a hose as well as an accessory, must 
be chosen depending on the conditions of service in which it will be 
used and before deciding on the diameter, type and quality of the 
hose information on the real conditions of service must be looked 
into carefully.

In choosing the hose and/or aCaoutchoucessories to be used, the 
following must always be considered:

a) a perfect knowledge of the nature of the material to be conveyed

b) verification of compatibility with any connections

c) determining the size, length and tolerance limits suitable for use 
and assembly.

Be aware of increased dangerous conditions when using a product 
especially in presence of children and elderly people.

The physical properties of plastic materials are subject by nature 
to changes both during the storage and while being used. These 
changes, which oCaoutchoucur normally over time depending on 
the type of material that is used, can be aCaoutchoucelerated by a 
particular factor or by a combination of factor.

The reinforcement materials can be damaged by an inadequate use 
and/or by inadequate storage condition, therefore it is recommended 
that prolonged exposure to sunlight and atmospheric agents in 
general must be avoided.

It is recommended to avoid storage near equipment which may 
promote development of ozone.

3.1	Recommendations	for	a	correct	storage

The following advice contains some precautions that need to be 
taken to ensure minimum deterioration of the stored goods.

3.2	Storage	times

Storage times should be reduced to a minimum by means of a 
programmed rotation. When it is not possible to avoid a long time in 
storage and when the following recommendations are not observed 
the hose must be checked thoroughly before use.

3.3	Temperature	and	humidity

The optimum temperature for storage of plastic hoses is from 
10 to 25 degrees centigrade. The hoses should not be stored in 
temperatures over 40°C or below 0°C. When the temperature is 
below -5°C precautions must be taken when moving the hoses.

The hoses must not be stored near heat sources not must they 
be stored in the presence of high or low levels of humidity. The 
recommended level of humidity is a maximum of 65%.

3.4	Contact	with	other	materials

The hoses must not come into contact with chemical products such 
as solvents, fuel, oil, grease, acids, disinfectants, etc., which may 
alter the physical-mechanical characteristics.

3.5	Heat	sources

The temperature limit indicated in item 3.3 must be observed. When 
this is not possible, thermal protection must be used.

1 • Choosing a hose

2 • General Information

3 • Storage

Om te komen tot een slangselectie met bijbehorende slangklem 
accesoires zal eerst de toepassing bekend moeten zijn alvorens de 
diameter, type en kwaliteit van de slang bepaald worden. Alvorens 
de keuze van slang en slangklem accesoires gemaakt wordt moet 
het volgende in overweging zijn genomen:    

a) grondige kennis van het medium dat getransporteerd moet 
worden.

b) de benodigde aansluitingen controleren

c) vaststellen van maatvoering, lengte en toleranties toepasbaar voor 
gebruik en assemblage.                                                                                                                                      

Denkt u aan de risico’s voor gebruik van de producten in bijzonder bij 
kinderen en oudere mensen.

De fysische eigenschappen van kunststoffen hebben een natuurlijke 
aard tot verandering zowel bij opslag als bij gebruik. Deze 
veranderingen zijn afhankelijk van het type materiaal dat is gebruikt 
of door een combinatie van factoren. De versterkingsinlagen  
kunnen beschadigd raken door onjuiste opslag condities of verkeerd 
gebruik. Daarom is het advies om zonlicht en verwering in het 
algemeen te voorkomen maar voorkomen van gebruik en opslag 
dichtbij apparatuur die ontwikkeling van ozon bevordert.

3.1	Aanbevelingen	voor	juiste	opslag	

Het volgende advies bevat enkele voorzorgsmaateregelen die 
in acht genomen moeten worden om kwaliteitsverlies van de 
opgeslagen goederen te voorkomen.  

3.2	Opslag	tijd		

Opslagtijd dient tot een minimum gereduceerd te worden dmv een 
roulatie systeem. Wanneer een korte opslagperiode niet mogelijk is 
en volgende aanbevelingen niet kunnen worden opgevolgd, zal de 
slang voor gebruik gecontroleerd moeten worden.

3.3	Temperatuur	en	luchtvochtigheid

De optimale temperatuur voor opslag van kunststof slangen ligt 
tussen 10°C en 25 °C. De slangen mogen niet opgeslagen worden 
in een omgeving hoger dan  40°C of beneden 0 °C. Wanneer de 
temperatuur onder de -5 °C uitkomt, zult u voorzorgsmaatregelen 
moeten nemen wanneer u de slangen verplaatst.

De slangen dienen niet in een omgeving nabij warmtebronnen 
of in lage of hoge luchtvochtigheid te worden opgeslagen. De 
aanbevolen luchtvochtigheid bedraagt 65%

3.4		Contact	met	andere	materialen		

De slang dienen niet in contact te komen met chemische producten 
zoals oplosmiddelen, brandstoffen, olie, vet, zuur , desinfecteermiddel 
etc, deze zullen de fysieke mechanische karaktereigenschappen 
beïnvloeden.

3.5		Hittebronnen

De temperatuurslimiet zoals aangeduid in item 3.3 dienen in acht 
genomen te worden. Wanneer dit niet mogelijk is, zal thermische 
bescherming vereist zijn.  

1 • Kies een slang

2 • Algemene informatie

3 • Opslag
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3.6	Storage	conditions

The hoses must be stored in proper conditions, free from stress, 
compressions, or other deformations and contact with objects which 
may perforate or cut them must be avoided. The hoses should be 
stored on special shelves or on dry surfaces.

The packaged hoses must be stored horizontally and not piled up. If 
this is not possible the height of the pile must be so that permanent 
deformation of the hoses on the bottom or near it is avoided. 

The internal diameter of the coil must never be less than double the 
bending radius declared by the manufacturer in aCaoutchoucordance 
with the technical standards. It is recommended that the hoses are 
not stored on shafts or hooks. It is also recommended that the 
hoses, which are delivered straight, are stored horizontally without 
bending them.

3.7	Rodents	and	insects

The hoses must be protected from rodents and insects.

If there is probable risk, adequate precautions must be taken.

3.8	Marking	the	packages

It is recommended that the hoses are always easily identifiable 
whether they are packaged or not.

To allow traceability the label of a product is needed.

3.9	Collection	from	storage

Before delivery their must be controlled in their entirety.

3.10	Return	to	storage

The hoses which have been used must be cleaned, before storage, 
from all the conveyed substances. Particular attention must be paid 
when chemical, explosive, inflammable, abrasive and corrosive 
substances have been used. After cleaning, check that the hose can 
be re-used. 

After having chosen the type of hose, the user must take into 
consideration the following criteria for installation:

4.1	Opening	the	package

Pay attention when opening the packaging that the hose is not 
damaged due to the use of knives or cutters.

4.2	Pre-assembly	checks

Before installation it is necessary the carefully check the 
characteristics of the hose to verify that the type, diameter and 
length conform to the requested specifications. A visual control 
must also be carried out to ensure that there are no obstructions, 
cuts, damaged cover or any other evident imperfection. 

4.3	Movement

The hoses must be moved carefully, avoiding all blows, dragging 
on abrasive surfaces and compressions. The hoses must not be 
violently pulled when they are warped or kinked.

Heavy hoses, normally delivered in a straight horizontal position, 
must be placed on special supports for transportation. If wooden 
supports, or supports of any other material, are used they must not 
be treated or painted with substances that could damage the hoses.

4.4	Pressure	and	tightness	test

The working pressure which is generally indicated on the hose 
must be respected. After installation, when the air bubbles have 

4 • Norms and methods of use

3.6	Opslag	condities

De slangen dienen opgeslagen te worden volgens de juiste 
omstandigheden zonder invloed van krachten, druk, trek of andere 
vervormingen of   contact met scherpe voorwerpen. De slangen 
dienen droog en op speciale schappen bewaard te worden. De 
verpakte slangen dienen horizontaal te worden opgeslagen en 
niet opgetapelt. De hoogte van de stapel zal zodanig beperkt 
moeten blijven om vervorming van de onderste rollen te vermijden. 
De inwendige diamter van de rol mag nooit kleiner zijn dan 2 x 
de buigradius (aangegeven door de fabrikant in de technische 
documentatie). Het is niet aan te bevelen de rollen slang op te 
hangen aan haken of buizen. Tevens is het niet aan te bevelen de 
rechte  lengtes te buigen of anders dan horizontaal op te slaan.

3.7	Knaagdieren	en	insecten

De slangen moeten beschermd worden tegen knaagdieren en 
insecten. Wanneer er een mogelijk risico is, zullen passende 
maatregelen getroffen moeten worden.

3.8		Markering	van	verpakkingen

Het is aan te raden om de slangen makkelijk identificeerbaar te 
maken. (met of zonder verpakking) Om traceerbaarheid mogelijk te 
maken is het label van het product nodig.

3.9		Gereedmaken	voor	levering

Alvorens er geleverd kan worden dienen de goederen gecontroleerd 
te worden.

3.10		Terug	op	voorraad	leggen

De slangen die gebruikt zijn dienen gereinigd te worden en vrij te 
zijn van rest stoffen alvorens ze terug in de opslag gaan. Speciale 
aandacht hierbij wanneer dit chemische, explosieve, ontvlambare, 
schurende en corroderende stoffen betreft. Na schoonmaak kunt u 
controleren of de slang opnieuw gebruikt kan worden.

Na selectie van het type slang zal de gebruiker de volgende criteria 
voor installatie moeten overwegen:

4.1	Openen	van	de	verpakking	

Wanneer u de verpakking opent dient u goed op te letten dat u de 
slang niet beschadigt met mes of ander scherp voorwerpen.

4.2		Controles	voor	assemblage	

Voor installatie is het belangrijk te controleren of het type slang, 
diameter en lengte conform de gevraagde specificaties is. Een 
visuele inspectie is nodig om er zeker van te zijn dat er geen 
verstoppingen,  insnijdingen, beschadigde verpakking of andere 
onvolkomendheden zijn.

4.3	Verplaatsing

De slangen dienen zorgvuldig verplaatst te worden waarbij vallen, 
slepen, schurende oppervlakten en klemming vermeden dient te 
worden. De slangen dienen niet hardhandig gesleept, geknikt 
of krom getrokken worden. Zware slangen, normaal geleverd als 
rechte horizontale lengte, zullen op speciale rekken voor transport 
geplaatst moeten worden. Deze speciale rekken (hout of elk ander 
materiaal) mogen niet behandeld zijn met verf of ander materiaal 
welke de slang kunnen beinvloeden of beschadigen.

4.4	Druk	en	lektest

De werkdruk die over het algemeen op de slang staat aangegeven 
dient te worden gerespecteerd.

4 • Gebruiksnormen en methodes
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been eliminated, gradually increase the pressure up to the working 
pressure to test assembly and check for any leaks. This test must be 
carried out in safe conditions.

4.5	Temperature

The hoses must be used within the temperature limits which are 
generally indicated. If, in doubt, contact the manufacturer. 

The working pressure indicated in the catalogue refers to a 
temperature of 23°C ± 2°C; different temperatures can lead to a 
different performance of the hose.

4.6	Transported	products

The hoses must be used for the passage of substances for which 
they have been manufactured. If in any doubt it is always wise to 
contact the manufacturer. As far as is possible, the hoses must not 
remain under mechanical stress or pressure when not in use.

If substances which are dangerous to health and/or the environment 
are transported, take any necessary measures to work in safe 
conditions if the hose should burst or be crushed.

4.7	Environmental	conditions	

The hoses must be used exclusively in the environmental conditions 
for which they have been manufactured.

4.8	Bending	radius

Installation beneath the minimum bending radius considerably 
reduces the life and resistance of the hose and can cause damage. It 
is also necessary to avoid bending near the connections.

4.9	Torsion

The hoses are not made for working under torsion unless specifically 
designed for this purpose.

4.10	Vibrations

Vibrations can cause the hoses to undergo stress and possible 
overheating especially around the connections where, more 
frequently, premature bursts can oCaoutchoucur. Therefore, it is best 
to verify that the hoses are made to resist this type of stress.

4.11	Kinks	

Kinks are to be avoided as the reinforcement and the plastic 
materials are subjected to excessive stress which could cause a 
burst or reduce the hose performance.

Some users tend to obstruct the passage of fluids by kinking the 
hose. This is to be avoided because of the a.m. reasons. 

4.12	Choosing	and	assembling	the	fittings

As long as the manufacturer’s instructions are carried out, 
compatibility between the working pressure of the connections and 
the hoses must always be checked. Fittings with a bigger diameter 
than the hose can cause abnormal stress that can break the hose 
reinforcement, or damage the inner layer, whilst the use of fittings 
with a smaller diameter can result in difficulties when tightening 
the hose, cause leakages, or in case of multi-layer hoses, cause 
infiltrations between the layers. Moreover the connections must not 
have sharp or cutting protuberances which could damage the hose. 
Water or soap and water can be used to insert the connections. Do 
not use products which contain oils or other aggressive products, 
unless they are the types of hoses destined to be used with these. 

Wanneer na installatie de luchtbellen zijn verdwenen, verhoogt u 
geleidelijk de druk tot aan de werkdruk om de assemblage te testen 
en te controleren op eventuele lekkages. Deze test dient te worden 
uitgevoerd onder veilige omstandigheden.

4.5	Temperatuur		

De slangen  dienen gebruikt te worden binnen de aangegeven 
temperatuur normen. In geval van twijfel neemt u contact op met 
de fabrikant van de slang. De werkdruk aangegeven in de catalogus 
refereert aan een temperatuur van 23°C ± 2°C. Een afwijkende 
temperatuur kan leiden tot een afwijkende drukcapaciteit van de 
slang.

4.6	Getransporteerde	producten	

De slangen dienen gebruikt te worden voor de transport van het 
medium waar deze voor gemaakt is. In geval van twijfel is het 
raadzaam altijd de fabrikant van de slang te contacteren. Voor 
zover als mogelijk dient de spanning en/of druk van de slang 
gehaald te worden na gebruik. In het geval er schadelijke stoffen 
voor gezondheid of milieu gebruikt worden dienen de nodige 
voorzorgsmaatregelen getroffen te worden in het geval een slang 
breekt of zou gaan lekken.

4.7	Omgevingsomstandigheden

De slangen dienen uitsluitend gebruikt te worden in een omgeving 
waarvoor de slang is gemaakt. 

4.8	Buigradius	

Installatie van de slang in een kleinere buigradius dan opgegeven in 
de catalogus kan de levensduur reduceren en de weerstand in de 
slang kan schade veroorzaken. Buiging nabij de aansluitingen dient 
ook vermeden te worden.

4.9	Torsie

De slangen zijn niet gemaakt om onder torsiespanning te werken 
tenzij ze er speciaal voor ontworpen zijn.

4.10	Trillingen

Trillingen kunnen spanningen en oververhitting veroorzaken, 
speciaal in de nabijheid van de aansluitingen kan barsten of 
scheuren vaker voorkomen. Daarom is het aan te raden de slang te 
beoordelen op bestendigheid op dit type van spanningen.

4.11	Knikken	

Knikken zullen vermeden dienen te worden om beschadigingen in 
materiaal en inlage te voorkomen. Sommige gebruikers zijn gewend 
om de doorvoer te blokkeren doormiddel van knikken van de slang. 
Dit zal vermeden moeten worden vanwege de bovenbeschreven 
redenen.

4.12	Selectie	en	assemblage	van	de	koppelingen

Voor zover door de fabrikant aangegeven in de instructie zal de 
compatibiliteit tussen de werkdruk van koppelingen en slang 
moeten worden gecontroleerd. Koppelingen met een grotere 
diameter kunnen bij de slang abnormale spanningen veroorzaken 
die de slang kunnen beschadigen. Koppelingen met een kleinere 
diameter kunnen bij montage lekkages of infiltraties tussen de lagen 
veroorzaken. Daarnaast mogen de koppelingen geen scherpe of 
snijdende randen hebben die de slang zouden kunnen beschadigen. 
Om montage makkelijker te maken dient er gebruik gemaakt te 
worden van water en/of zeep. Hierbij dus geen olie achtige of 
andere aggresieve producten gebruiken, tenzij de slangen hiervoor 
juist gemaakt zijn. Het wordt afgeraden om slangen te vormen met 
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5.1	Maintenance

Even if the choice, storage and installation have been carried out 
correctly, regular maintenance is also necessary.

The frequency of the last is determined by the use of the hose. In 
normal controls particular attention must be paid to what regards 
connections and the presence of irregularities which indicate 
deterioration of the hose.

Here below a non-exhaustive list of the possible irregularities:

- slits, cracks, cuts, abrasions, ungluing, tears of the cover (or of the 
inner part) which let the reinforcement show through.

- Deformations, bubbles, local swelling under pressure.

- Too soft or too hard parts.

- Leaks.

These irregularities justify replacement of the hose. When the cover 
shows an expiry date this must be observed even if the hose does 
not show any clear use signs.

5.2	Repairs

Repairs are not recommended. If, however, deterioration is at one 
end of the hose, this end can be cut off. 

5.3	Cleaning

If the cleaning instructions are not supplied by the manufacturer, 
clean, if necessary, with soap and water and do not use solvents 
(petroleum, paraffin, etc.) or detergents. Never use abrasive, pointed 
or cutting tools for cleaning (metal brushes, sandpaper, etc.). 

For a product’s disposal the laws in force are to be respected. Do not 
pollute the environment.

5 • Maintenance

6 • Disposal

It is forbidden to force the hoses with wood hammers or similar 
tools. Avoid external collars or other tightening tools. The use of 
improvised collars (for example metal wire) with sharp ends or 
fixing ties which are too tight cause damage to the cover and the 
reinforcement.

4.13	Dissipation	of	static	electricity	

When electric continuity is required, the manufacturer’s instructions 
must be observed; tests must be carried out to verify continuity 
between the connection and assembly. Check continuity with a 
normal tester.

4.14	Permanent	installation

The hose must be adequately supported so that the pressurised 
hose can be moved normally (variations in length, diameter, torsion, 
etc.).

4.15	Moving	installation	

When the hose connects moving plants, it is necessary to check that 
the hose is long enough, that the movement does not cause the 
hose to undergo excessive strain and rubbing and that there is no 
stress, bending, traction or abnormal torsion. 

4.16	Identification

If further marking is needed, self-adhesive tapes can be used.

When the use of paint is necessary, consult the manufacturer to 
verify compatibility with the hose cover.

MERLETT TECNOPLASTIC has the right to modify the elements of this catalogue and declines any 
responsibility for a misapplication of its hoses.

een hamer of iets dergelijks. Vermijd ook het gebruik van uitwendige 
klemschalen, metaaldraad met scherpe uiteinden, of bevestiging 
van de strak aangetrokken banden die schade aan versterkte inlage 
en buitenmantel kunnen veroorzaken.

4.13	Afleiden	van	statische	elektriciteit

Wanneer elektrische geleiding benodigd is dienen de instructies van 
de fabrikant te worden opgevolgd. Een test zal moeten uitwijzen 
of de geleidbaarheid tussen slangassemblage en aansluiting 
gewaarborgd is.

4.14	Permanente	installatie

De slang zal deugdelijk moeten worden ondersteund, zodanig dat 
de slang onder druk vrij kan bewegen om lengte, diameter en torsie 
beweging op te vangen.

4.15	Verplaatsbare	installatie

Wanneer de slang verbonden is met een verplaatsbare installatie 
is het noodzakelijk dat de slanglengte groot genoeg is en dat de 
beweging niet gehinderd wordt door teveel spanning op de slang of 
schuren over bijv. de vloer. Tevens dienen ook hier spanningen zoals 
buiging, trekbelasting en abnormale torsie voorkomen te worden.

4.16	Identificatie

Indien extra markering van de slang nodig is, kan zelfklevend 
tape gebruikt worden. Indien er verf gebruikt dient te worden 
vraagt u dan uw fabrikant naar de toepasbaarheid op betreffende 
buitenmantel van slang.

5.1	Onderhoud	

Zelfs wanneer slangselectie , opslag en installatie juist zijn 
uitgevoerd, is regelmatig onderhoud ook nodig. De frequentie 
van onderhoud hangt af van het gebruik van de slang. Bij normale 
controles dient speciale aandacht besteed te worden aan met name 
de aansluitingen en onregelmatigheden die achteruitgang van de 
slang laten zien. Bij onregelmatigheden kunt denken aan:

- Snedes, scheuren, insnijdingen, schuurplekken, 
afbladderen, beschadigingen aan de buitenmantel                                                                                                                                     
- Te zachte of harde gedeeltes

- Lekkages                                                                                                                                            
Deze onregelmatigheden maken vervanging van de slang 
noodzakelijk. Indien de slang een houdbaarheidsdatum bevat  
zal deze nageleefd dienen te worden ook indien hier nog geen 
onregelmatigheden zichtbaar zijn.

5.2	Reparatie

Reparaties zijn niet aan te raden, tenzij het probleem zich aan een 
uiteinde voordoet. In zo’n geval kan het beschadigde stuk eraf 
gesneden worden

5.3	Reiniging

Indien de reinigingsinstructies niet zijn meegeleverd door de 
fabrikant, dient u de slang te reinigen met zeep en water. Gebruik 
hiervoor geen oplosmiddelen (petroleum, parafine, etc) of sterke 
schoonmaakmiddelen. Nooit schurende, scherpe of snijdende 
gereedschappen gebruiken voor schoonmaken (staalborstels, 
schuurpapier etc.)

Voor	 het	 afvoeren	 van	 een	 product	 zal	 de	 lokale	 wet	 in	 acht	
genomen	moeten	worden.	Denkt	u	hierbij	aan	het	milieu.

5 • Onderhoud

6 • Verwijdering

MERLETT TECNOPLASTIC heeft het recht om gedeeltes uit deze catalogus aan te passen en wijst 
hiermee iedere verantwoordelijkheid af voor een verkeerde toepassing van haar slangen.
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The loading is optimized for the  transport. 

On receipt of goods follow these instructions.

Recommendations for the structure of the pallet surface.

To improve the preservation and the life of the rigid PVC spiral the coils 
MUST NOT exceed the borders of the pallet.

Between the pallet and the coil put a cardboard sheet or something similar.

It’s preferable to put the coils on the floor if the suitable pallets are not 
available.

Handle the coils avoiding shocks and scraping.

Between the surface of pallet and the first coil put a cardboard sheet 
or something similar.

NOT SUITABLE SUITABLE BEST SOLUTION

7 • Preserve the hoses with PVC spiral

Put the coils on the pallet with both hose ends facing upwards.

General indications how and how many coils to pile up ACCORDING to 
the structure.

ø 25 ÷ ø 89

ø 90 ÷ ø 120

ø 125 ÷ 152

> ø 152

h = 160 cm màx 

n° = 4

n° = 3

n° = 2

ø 20 ÷ ø 90

ø 100 ÷ ø 130

ø 140 ÷ 200

> ø 200

h = 160 cm màx

n° = 5

n° = 4

n° = 3

ø 25 ÷ ø 90

ø 100 ÷ ø 120

ø 125 ÷ 152

> ø 152

h = 160 cm màx

n° = 5

n° = 4

n° = 3

Special packaging is to be agreed between the customer and the sales 
service.

If the goods are stocked for a longtime, the  height or the number of 
coils is to be reduced.

You must not put other material on the coils and the hoses must not be 
exposed to heat which can deform them.

ARIZONA
NEVADA
MEDIUM

OREGON
LUISIANA

CALIFORNIA	
etc.

De last is geoptimaliseerd voor het transport.

Op het moment van ontvangst van de goederen, gelieve de instructies 
op te volgen.

Aanbevelingen voor het pallet oppervlak.

7 • Bewaren van slangen met een pvc spiraal

Om het bewaren en de levensduur van de harde kunststof spiraal te 
bevorderen, dienen de rollen niet buiten de palletrand uit te steken. 
Tussen de pallet en de rol dient een karton plaat of iets gelijkwaardigs 
gebruikt te worden.

Indien er geen geschikte pallets voorhanden zijn, is het aan te raden 
om de rollen op de grond te plaatsen.

Bij handelingen met de rol dienen schokken en slepen vermeden te worden.

Tussen het oppervlak van de pallet en de eerste rol zal een karton plaat 
of gelijkwaardigs geplaatst dienen te worden.

Plaat de eerste rol op de pallet met beide slanguiteinden naar boven 
wijzend.

Algemene indicatie hoe en hoeveel rollen er gestapeld mogen worden 
conform de structuur.

Speciale verpakking is overeen te komen tussen de klant en 
verkoopafdeling.

Als de goederen voor langere tijd worden opgeslagen dient de hoogte 
van de stapels gereduceerd te worden.

Bovenop de stapel met rollen dient geen ander materiaal opgeslagen 
te worden of mogen blootgesteld worden aan warmte die de slang 
kan vervormen.

GESCHIKTONGESCHIKT BESTE OPLOSSING


