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Bezhalogenové izolace nejsou tak pevné jako standartní FEF 

(elastomerní izolace),jsou měkčí.Důvod je v tom,že neobsahují 

látky obsahující halogeny,které stabilizují jejich účinek. Mon-

táž těchto izolací musí proto probíhat bez jejich napínaní: v 

případě že desky budou málo seříznuty,může dojít k tvorbě 

malých trhlin.  

Zpracování deskových materiálů

Při použití deskového materiálů nesmí být překročen minimál-

ní vnitřní průměr izolace,jak uvedeno v tabulce! Je důležité 

zabránit použití příliš slabé nebo špatně seříznuté desky. Stan-

dartní 32mm tloušťku deskové izolace Kaiflex HF plus s2 si 

složíme z tl. 13 mm (první vrstva) a tl. 19 mm (viz odst.A).

izolační tloušťka 
(deskový materiál)

mm

Vnější ø (trubka) 
mm

≥ 88,9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159

6 • • • •

10 • • • •

13 • • • •

19 • • • •

25 • •

32 1) • •

50 2) •

•  = určeno pro        
1)  vícevrstvá izolace: 13 mm (vnitřní) + 19 mm (vnější)   
2)  vícevrstvá izolace: 13 mm (vnitřní) + 19 mm + 19 mm (vnější)      

Zpracování hadicových materiálů

Potrubní izolace

V případě, kdy si nejsme úplně jisti, použijeme na potrubí ha-

dici většího průměru (viz obr. B). Každopádně izolační hadici 

nenavlékáme použitím síly a dbáme na nebezpečí jejího po-

škození.

Izolace ohybů a kolen

I v případě technické izolace ohybů a kolen je vyloučeno nasu-

nutí hadice pod tlakem a její poškození.
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I v případě technické izolace ohybů a kolen je vyloučeno nasunutí hadice pod tlakem a její poškození.

Chceme-li izolovat koleno, je nutné znát jeho poloměr. Ten si 
změříme v neutrální ose.

Zjistíme si přesný obvod pomocí pásku z odpovídajícího ma-
teriálu Kaiflex. Abychom zabránili pnutí, zvětšíme změřený ob-
vod o + 10 mm, z délky od 3.000 mm o + 20 mm. 

Kolena rozvineme jeho středem. Přitom si jako první zakreslí-
me jeho poloměr a rozdělíme odpovídající díly kolena. Stře-
dem průměru izolovaného kolena si zakreslíme a rozdělíme 
6 stejných dílů.

Obvod si rozdělíme na 12 stejných dílů a naznačíme si nahoře 
i dole jejich průběh.

Vznikne tzv. „ryba“,která nám poslouží jako model pro střední 
díly kolena. Obě krajní, resp. koncové části si naznačíme po-
mocí poloviční „ryby“ a odpovídající délky.

Naznačené díly si vyřízneme keramickým nožem Kaiflex.
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Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků, jichž bylo dosaženo při typických podmínkách použití. Příjemce těchto údajů a informací je ve vlastním zájmu sám zodpovědný za včasnou konzultaci s 
námi, aby zjistil, se uvedené údaje a informace hodí pro jím zamýšlený okruh použití.   

© Kaimann GmbH | Změny vyhrazeny.

Vnější strany prvních dílů položíme na sebe a natřeme speci-
álním lepidlem Kaiflex 494 HHF.

Po nezbytném čase vyvadnutí lepidla krajní části namontuje-
me, oba konce po vnějších stranách vzájemně slepíme, nako-
nec i prostřední část.

Pokyny č. 7 a 8 u prostředních a koncových dílů odpovídajícím 
způsobem opakujeme a poté slepíme čelní plochy k sobě.

Zaizolovaná potrubní kolena bez nebezpečí pnutí.

V případě,že je nutná druhá vrstva izolace, postupujeme dle 
tabulky (zpracování deskového materiálu). 
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