
� ��������	�
������	�������	�	��
����

� ��������	���������

� ��������	��������������

� ��������	�����������������

� ��������	����������

�  �������	���������	�����������	
���
��
������

� !�����	�����	������	
���
���	

�  �������	�����	��������	������������
�������������"	

� #�����������	������	�����������	

� �����������	
������������	��	��������	�	

�������$	�������	�	%&'	(����	)*	+	,,%-*./0-)112	

3�	��������	��	����������	
4	���������	
�������

���4��

5��������	6
7	�	�7�7
��7	8�����"���	*9
124:*;	#������
(������<	=29	))	0*;*011
&�><	=29	))	0*;*01*
,4����<	?&64
�@���������7���	
7���������7���	

ABCDE?,	�'E,8F6CG<

ACH# ,	%,%IF	?	J3'EFK%?<

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



OPIS PRODUKTU

Klasyfikowany nominalnie filtr wgł bny (P)-PP
został zaprojektowany jako filtr wst pny 

wi kszych zanieczyszcze  oraz jako nisko-
budżetowy filtr ko cowy. Typowe zastosowa- 
nia filtra (P)-PPŚ 

Oczyszczanie substancji chemicznych

• Kwasy

• Zasady

• Alkohole, aldehydy

• Estry i ketony

• Ciecze fotolitograficzne 

Oczyszczanie produktów spożywczych
(żywno ć i napoje)

• Woda butelkowana 

• Napoje bezalkoholowe

• Piwo

• Wino

• Alkohole wysokoprocentowe

• Syropy

Oczyszczanie i filtracjaŚ 

• Kosmetyków

• Olejów

• Smarów

• Farb i barwników 

• Atramentów do drukarek 

Filtracja procesowa                           (P)-PP
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OPIS PRODUKTU

Filtry Donaldson (P)-PP to nominalnie klasy�- 

kowane �ltry wgłębne wykonane w 100%                 

z polipropylenu. Zawierają równomiernie upa-

kowane polipropylenowe medium �ltracyjne      

z mikrowłókien, które zapewnia zwężającą się 

strukturę porów. Filtry (P)-PP gwarantują dosko-

nałe wartości przepływu i wysoką zdolność do 

przeciążeń przy zachowaniu nominalnej reten-

cji cząstek submikronowych i znakomitych 

parametrów zatrzymywania zanieczyszczeń. 

Całkowicie polipropylenowa konstrukcja �ltrów 

zapewnia zgodność chemiczną i niskie poziomy 

ekstrakcji w szerokim zakresie płynów i aplikacji.

Medium �ltra polipropylenowego (P)-PP zosta-

ło wyprodukowane podczas procesu, w którym 

wytwarzana jest samołącząca się struktura             

z wielu warstw coraz drobniejszych włókien          

i mniejszych porów. Dzięki najnowszej wiedzy   

z zakresu projektowania powstała wysoce poro-

wata struktura zwężających się porów składają-

ca się z klasy�kowanej absolutnie warstwy 

wewnętrznej oraz kilku zewnętrznych warstw 

�ltrów wstępnych, które istotnie zwiększają 

zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń

Wszystkie komponenty spełniają wymogi EU        

i USA potwierdzające przeznaczenie do kontak-

tu z żywnością zgodnie z CFR (Kodeks Regula-

cji Federalnych) Tytuł 21 i EEC/1935/2004. 

(P)-PP przeszedł testy dla plastików USP Klasa 

VI. Element �ltracyjny jest produkowany zgod-

nie   z wymogami produkcyjnymi, nie wykazuje 

przemieszczania się mediów �ltracyjnych ani 

rozluźniania włókien. Jest połączony termicz-

nie bez użycia spoiw lub innych środków 

chemicznych.



  SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Specyfikacja produktu

*Dane bazują na testach laboratoryjnych, mających na celu ocenę wytrzymałości na obróbkę parową.
Elementy filtracyjne muszą być sprawdzone w warunkach rzeczywistych. W celu otrzymania procedur
dot. sterylizaji pod ciśnieniem w wysokiej temperaturze / w parze skontaktuj się z firmą Donaldson.

Filtracja procesowa                                                 (P)-PP

Warto ć retencji nominalnej • 0,4 µm, 1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, 30 µm 

Powierzchnia filtracji • 0,5 m2 na 250 mm element filtracyjny (10”) 

Maksymalna różnica ci nie  Temperatura pracy 

[°C / °F] 

38 / 100 

66 / 150 

82 / 180 

Ró nica ciśnień 

[bar / psi] 

5,5 / 80 

4,1 / 60 

2,1 / 30 

Narastający czas obróbki parą* • 121°C (250° F), Para nasycona: > 100 cykli (30 minut) 
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SPECYFIKACJA PRODUKTU I ZGODNO Ć MATERIAŁOWA EU 

  ZGODNO Ć MATERIAŁOWA EU

Element �ltracyjny Donaldson (P)-PP spełnia 

dyrektywę dot. produktów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością zamieszczoną             

w Regulacji Europejskiej (EC) Numer 

1935/2004. Wszystkie polimerowe kompo- 

nenty (polipropylen) spełniają wymogi Dyrek- 

tywy EU 2002/72/EC odnoszącej się do mate- 

riałów plastikowych oraz części przeznaczo- 

nych do kontaktu z żywnością (wyłączając 

o-ringi).

Test przemieszczania się wykonywany jest w 

symulowanych warunkach po płukaniu lub w 

trakcie przepływu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. 

O-ringów proszę się skontaktować z Inży- 

nierem Sprzedaży �rmy Donaldson.



Materiały filtra           Tytuł CFR 

Wszystkie komponenty elementu filtracyjnego (P)-PP zostały umieszczone na liście ŻDA potwierdza-
jącej przeznaczenie do kontaktu z ywnością w Kodeksie Regulacji Federalnych (CFR), Tytuł 2ń. 

Wszystkie produkty zostały skontrolowane i 
dopuszczone do użycia przez Quality Assurance 
jako spełniające poniższe wymogiŚ

•

•

•

•

ZGODNO Ć MATERIAŁOWA USA

Filtracja procesowa                                           (P)-PP
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ZGODNO Ć MATERIAŁOWA USA 

Materiał filtraŚ Polipropylen 177.1520

Wspornik w przeciwprądzieŚ Polipropylen 177.1520

Polipropylen 177.1520

Polipropylen 177.1520

Polipropylen 177.1520

Wspornik w prądzieŚ

Zabezpieczenie zewn trzneŚ

Rdze Ś

Pokrywy ko coweŚ Polipropylen 177.1520

źPDM

Silikon

Buna N 

PTŻE na silikonie 

PTŻź na vitonie 

177.2600

177.2600

177.2600

177.1550

177.1550

O-RingiŚ
AlternatywnieŚ

Metoda uszczelnianiaŚ Spajanie cieplne

Wszystkie filtry zostały wyprodukowane 
bez u ycia spoiw, klejów, dodatków lub           
czynników powierzchniowo aktywnych.

adne filtry nie wykazują przemieszczania 
się mediów filtracyjnych ani rozlu niania 
włókien.

Wszystkie plastikowe komponenty filtrów 
nie są toksyczne i posiadają certyfikat 
bio-bezpieczeństwa zgodnie z obowiązu- 
jącym USP Klasa VI Testy dla plastików.

Poziom endotoksyn bakteryjnych w 
ekstraktach wodnych elementów filtra- 
cyjnych (P)-PP wynosi mniej ni  0,5źU/ml, 
co określono przy zastosowaniu testu LAL 
(limulus amebocyte lysate).



 CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWU  

(P)-PP, 10”, Woda zdejonizowana, 25°C  

(P)-PP, 10”, powietrze, 25°C, 1 bar absolutne
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CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWU 

Filtracja procesowa                 (P)-PP
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