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Materialele izolante fără componeți halogene – ca Kaiflex 

HFplus s2 – sunt mai sensibile și mai puțin rezistente meca-

nic ca izolanții standard FEF, deoarece din ele  lipsește efectul 

stabilizator ale componenților halogene. Astfel suprafața exte-

rioară a acestor materiale izolante, este mai puțin rezistentă și 

poate rezulta microfisuri în cadrul procesului de montaj, atunci 

când se află sub tensiune sau sub tracțiune. Evitarea acestor 

microfisuri este realizabilă, dacă în cadrul procesului de mon-

tare izolantul nu este expusă la tracțiune și este netensionată. 

Montajul plăcilor izolante

Dacă dorim să utilizăm la izolarea țevilor plăci izolante, grosi-

mile de izolare trebuie   să fie în concordanță cu grosimile de 

izolare indicate la diametrele exterioare din tabelul de mai jos! 

Trebuie evitată „execuția“ izolări prea strânsă a țevilor, sau 

îndoirea plăcilor izolante într-o rază de curbură prea redusă. 

În loc de execuția izolării din plăci izolante de 32 mm grosi-

me, recomandăm să uțilizati a două straturi izolante, Kaiflex 

HFplus s2 de 13 mm (stratul interior!) și 19 mm (vezi în fig. A).

Grosimea de izolare 
(Plăci izolante)

mm

ø exterior țeavă 
mm

≥ 88,9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159

6 • • • •

10 • • • •

13 • • • •

19 • • • •

25 • •

32 1) • •

50 2) •

•  = Adecvată        
1)  Izolare multistrat: 19 mm interior + 6 mm exterior 
2)  Izolare multistrat: 13 mm interior + 19 mm + 19 mm exterior    

Izolare  cu tuburi izolante

Izolarea  țevilor

Izolarea țevilor trebuie executată cu un tub izolant selectată 

cu un diametrul interior mai mare decât ceea a țevii de izolat 

(vezi fig. B). Recomandăm ca tubul izolant să fie fără forțare și 

frecare trasă pe țeavă.

Izolarea coturilor

Izolarea cu tub izolant trasă pe coturi segmentate sau cu rază 

de curbură, trebuie executată fără tragere forțată și frecare 

(vezi in fig. C).
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O izolare corectă și netensionată, din material izolant fără materiale halogene, întotdeauna va fi începută cu izolarea coturilor:

Cel mai important este la izolarea unui cot, să determinăm 
raza de curbură a cotului. Determinarea se execută în fază 
neizolată.

Determinarea circumferinței exacte, va fi determinată cu o fâșie 
Kaiflex cu grosime de izolare adecvată. Pentru evitarea tensionă-
rii inutile, vă recomandăm să prelungiți cu 10 mm circumferința 
determinată și la circumferințe de peste 3.000 mm cu 20 mm.

Izolarea cotului este începută prin executia desenării. La înce-
put trebuie determinată și desenată raza de curbură a cotului 
și divizată în secțiuni corespunzătoare de cot. Desenați diame-
trul cercului pe izolant și divizați în sase secțiuni egale.

Divizați circumferința în doisprezece secțiuni egale și tăiați pe 
lângă linia de sus și de jos conturul piesei.

Modelul de „pește” obținută servește la desenarea pe izolant 
a modelelor centrale. Începutul și capătul formei vor fi două 
forme de „semi pește” de lungime corespunzătoare.

Piesele desenate pot fi cu cuțit cu lamă ceramică Kaiflex de-
cupate.
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Fălcile pieselor decupate recomandăm să fie adezivate cu 
adeziv special Kaiflex HHF 494, de la început până la capăt.

Montaţi piesa pe cot, potriviţi, după care lipiţi primadată la capete 
de piesă, după care pereţile din exterior spre interior, cu mișcări 
puternice de presare repetate executate cu capătul degetelor.

Repetaţi fazele la montajul pieselor 7 si 8, piesă de capăt si de 
mijloc a izolării, după care lipiţi capetele de izolant.

Cot de ţeavă izolată fără tensiune.

În cazul în care, pentru izolare aveti nevoie de strat izolant mai 
groasă, vă recomandăm o izolare multistrat (vezi tabelul de „re-
comandare grosimi de plăci”) și repetati fazele de montaj 2-9.


