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Halogénmentes szigetelőanyagok – mint a Kaiflex HFplus s2 

– sokkal érzékenyebbek, mint a hagyományos FEF szigete-

lőanyagok- mechanikailag nem olyan szilárdak, mivel hiányo-

zik a halogéntartalmú összetevők stabilizációs hatása. Ennek 

köszönhetően, a  szigetelőanyagok külső felülete gyengébb, 

aminek viszont az a következménye, hogy mikrorepedések 

keletkezhetnek nyomás vagy feszültség következtében. A 

mikrorepedések elkerülése végett, a szigetelőanyagnak sze-

reléskor, nyomás és feszültség mentesnek kell lennie. 

Lemezek szerelése

Amennyiben a csöveket lemezzel szeretnénk szigetelni, a 

szigetelési vastagságok esetében kérjük betartani az alábbi 

táblázat javaslatait, külső átmérő és szigetelési vastagság 

tekintetébe. Nem javasolt a csöveket „szorosan” szigetelni, 

valamint a szigetelő lemez kis sugárban meghajlítani. A ki-

vitelezéshez 32 mm szigetelési vastagság helyett, javasolt 

kétrétegű Kaiflex HFplus s2 13 mm (belső réteg!) és 19 mm 

alkalmazni (lásd a A ábrát).

Szigetelési vastag-
ság (Lemez)

mm

Cső külső ø 
mm

≥ 88,9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159

6 • • • •

10 • • • •

13 • • • •

19 • • • •

25 • •

32 1) • •

50 2) •

•  = Megfelelő        
1)  Többrétegű szigetelés: 19 mm belső + 6 mm külső 
2)  Többrétegű szigetelés: 13 mm belső + 19 mm + 19 mm külső    

Szigetelés csőhéjakkal

Csövek szigetelése

Csövek szigetelését, mindig egy nagyobb kiválsztott belső át-

mérőjű csőhéjjal kell elvégezni, mint a szigetelendő cső külső 

átmérője (lásd B ábrát). A csőhéjat mindig súrlódás és erőszak 

mentesen kell a csőre felhúzni.

Ívek szigetelése

A szegmentált és patentívek szigetelését csőhéjak felhúzá-

sával erőszak és súrlódás mentesen kell elvégezni (lásd C 

ábrát).
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A helyes és feszültség mentes szigetelés, halogén anyag mentes szigetelőanyaggal, valamennyi esetben az ívek szigetelésével 
kezdődik:

A legfontosabb ívek szigetelésekor, az ív sugarának megha-
tározása. Ennek meghatározása szigeteletlen állapotban tör-
ténik.

A szigetelt csőátmérő kerületének pontos meghatározása, a megfelelő 
vastagságú Kaiflex lemezcsíkkal történik. A felesleges feszültség elke-
rülése végett, a meghatározott kerületet ajánlott 10 mm-rel, a 3.000 
mm feletti hoszzúságú kerületeknél 20 mm-rel meghoszabbítani.

A könyök szigetelése a rajzok kiszerkesztésével kezdődik. 
Kezdéskor meg kell határozni és fel kell rajzolni az ív suga-
rát és felosztani a megfelelő könyökszakaszokra. Jelöljük ki a 
körátmérőt a szigetelőanyagra és osszuk hat egyenlő részre.

Osszuk a kerületet tizenkét egyenlő részre és a rajz mentén 
vágjuk ki a felső és az alsó körvonalait.

Ez a „hal” alak modellként szolgál a könyök középső szaka-
szainak kirajzolásához. A kiszerkesztési forma eleje és vége 
megegyező hosszúságú fél „hal” forma.

A felrajzolt ív darabokat Kaiflex kerámia  késsel lehet kivágni.



Kaimann GmbH
Hansastraße 2-5  ∙  33161 Hövelhof  ∙  Germany  ∙  Tel.: +49 5257 9850-0  ∙  Fax: +49 5257 9850-590  ∙  E-Mail: info@kaimann.com  ∙  www.kaimann.com

7 8

9 10

11

Oldalszám 3/3  ∙  10/2019

Valamennyi adat és műszaki információ olyan eredményekre támaszkodik, melyeket jellemző felhasználási feltételek mellett születtek. Ezen adatok és információk tulajdonosa saját érdekében felelős azért, hogy 
időben tisztázza, hogy az adatok illenek-e az általa tervezett felhasználási területeknek. 
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A kivágott darabok éleire az elejétől a végéig Kaiflex 494 HHF 
speciális ragasztót kell felhordani.

A ragasztó szikkadási idejének eltelte után, szereljük fel az ív alkat-
részt, illeszük, majd ragasszuk meg először a végeit, majd kintről befe-
lé a falait, erőteljes ismétlődő mozdulatokkal összenyomva újheggyel.

Ismételjük meg a 7 és 8 vég-, és középső szakaszok szigete-
lésekor, majd ragasszuk össze a végeket.

Feszültség nélkül szigetelt csőív.

Amennyiben vastagabb szigetelési vastagságra van szükség, a 
szigetelést javasoljuk több rétegben megoldani (lásd a „lapok hasz-
nálata” táblázatban) és ismételje meg a 2-9 szigetelési fázisokat. 


