И НФОР МА ЦИЯ

попиват по-малко от 2% вода!
Въжетата BEAL Golden Dry са първите, сертифицирани по стандарт UIAA Water Repellent.
UIAA наскоро въведе нов стандарт за тестване и измерване на водопопиваемостта на въжетата.
Всички въжета, успешно издържали теста, получават сертификация UIAA WATER REPELLENT. BEAL има
удоволствието да Ви съобщи, че всичките 13 въжета Golden Dry на BEAL успешно покриват изискванията
на стандарта UIAA Water Repellent и това са първите въжета, сертифицирани по този стандарт.
Относно процедурата по сертифициране UIAA Water Repellent
Какво представлява този тест:
• Мостра от въжето се разрошва толкова, колкото би изглеждало едно
въже след няколко дена използване.
• Тази мостра се облива с вода в продължение на 15 минути по точно
описана процедура.
• Въжето се претегля, като попитата вода не трябва да бъде повече от 5%
от теглото на въжето преди намокрянето.
Въже, успешно преминало теста в оторизирана лаборатория, се
сертифицира като «UIAA WATER REPELLENT».
Въжетата BEAL Golden Dry напълно покриват изискванията на UIAA.
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Какви са въжетата BEAL Golden Dry в сравнение с останалите:
• Въже без обработка «DRY» при този тест попива около 50% вода.
•В
 ъже, наречено «DRY», но с недостатъчно добра импрегнация,
попива между 20 и 40% вода.
• Въже, сертифицирано UIAA Water Repellent, попива вода до 5%.
• Въжетата BEAL Golden Dry попиват вода по-малко от 2%.
•Само въжетата, сертифицирани като «UIAA WATER
REPELLENT», могат да ви гарантират, че действително няма да
попиват вода.
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По време на тестове в лаборатория на UIAA се установи, че
въжетата BEAL Golden Dry попиват по-малко от 2% вода. Следните
въжета покриха устешно изискванията на стандарта UIAA: Gully
7.3mm Unicore, Ice Line 8.1mm Unicore, Cobra II 8.6mm Unicore, Pro
Mountain 8.8mm, Booster III 9.7mm, Top Gun II 10.5mm Unicore, Tiger 10mm
Unicore, Verdon II 9mm, Flyer 10.2mm, Appolo 11mm, Stinger III 9.4mm, и
Joker 9.1mm Unicore.
Процесът за обработка Golden Dry на BEAL
Бронята на всяко динамично въже на BEAL се подлага на специална обработка - Dry Cover, за да се повиши
устойчивостта й против износване вследствие на триене, падане, мръсотия и влага, като по този
начин значително се увеличава активния живот на въжето. В допълнение към отличните резултати на
Dry Cover BEAL повиши устойчивостта на сърцевината на въжето с друга изключителна процедура –
обработката Golden Dry. Всяка нишка от снопа, формиращ сърцевината, се обработва при непрекъснат
процес с флуориден разтвор, който след това се втвърдява при висока температура и се полимеризира
върху полиамида. Тази изключителна технология дава на въжетата Golden Dry на BEAL степен на
водопопиваемост по-ниска от 2% при тестовете на UIAA.
Обработката Golden Dry и ниската водопопиваемост на въжетата на BEAL премахват риска от
повишаване на теглото на въжетата при влага, освен това има по-малка вероятност въжетата да
замръзнат, когато се катери в студено време. Освен това тази обработка дава допълнителна защита
на въжето, която забавя износването като по този начин се удължава живота му.
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