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Halogeenivapaat materiaalit, kuten Kaiflex HFplus s2, ovat 

herkempiä ja jonkin verran vähemmän mekaanista rasitusta 

kestäviä kuin perus FEF-materiaalit koska niistä puuttuu halo-

geenia sisältävien materiaalien vakauttavammat aineosat. Tä-

ten tuotteen “nahkapinta”on jonkin verran heikompi ja siihen 

saattaa syntyä rasituksessa ja sen aiheuttamassa vedossa 

pieniä halkeamia. Edellä manitun välttämiseksi tulee HF-ma-

teriaaleja käsitellä välttämällä turhaa rasitusta ja vetoa.

Eristettäessä levymateriaalilla

Käytettäessä levymateriaaleja ei leikattavan eristeen sisämitta 

saa olla pienempi kuin oheisessa taulukossa esitetetyt raja-ar-

vot. Asennuksessa liian pienen mitan omaavaa levykappaletta 

tulee välttää. Jos tarvitaan eristysvahvuutta 32 mm tulee se 

tehdä kahdesta Kaiflex HFplus s2 levystä sisemmän levyn ol-

lessa 13 mm:n ja ulomman 19 mm:n vahvuisia (kts kuva A).

Eristysvahvuus 
(Levymateriaali)

mm

Putken ulkohalkaisija 
mm

≥ 88,9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159

6 • • • •

10 • • • •

13 • • • •

19 • • • •

25 • •

32 1) • •

50 2) •

•  = sopiva        
1)  Monikerroksinen eristys: 13 mm (sisäkerros) + 19 mm (ulkokerros) 
2)  Monikerroksinen eristys: 13 mm (sisäkerros) + 19 mm + 19 mm (ulkokerros) 

Eristäminen letkumateriaaleilla

Putkien eristäminen

Jos on  vähänkin epätietoisuutta eristysletkun sisämitasta niin 

valitse suurempi (kts. Kuva B). Kaikissa tapauksissa työnnet-

täessä letkua putkien päälle tulee välttää voiman käyttöä.

Mutkien ja kulmien eristäminen

Kuten edellä tulee voiman käyttöä kaikin tavoin  välttää letkuja 

työnnettäessä mutkien ympäri (kts. Kuva C).
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Mutkia ja kulmia eristettäessä halogeenivapailla materiaaleilla tulee käyttää esivalmisteltuja osia oikein mitoitetun ja jännityk-

settömän eristyksen aikaansaamiseksi:

Mutkaa eristettäessä tarvitaan ensin mutkan säde, joka mita-
taan keskilinjalta.

Määritä tarkka kehän mitta oikean vahvuisella Kaiflex eriste-
suikaleella. Välttääksesi turhaa jännitystä lisää mittaan 10 mm 
ja yli 3000 mm:n mittaan 20 mm.

Mutkakappaleiden tekoa varten tee piirokset levyyn. Piirrä 
ensin kulman säde ja jaa se vastaaviin kulmaosiin. Merkitse 
eristetyn kulmahalkaisijan mukaan keskikohdat ja jaa kuuteen 
yhtäläiseen osaan.

Jaa kehä kahteentoista yhtä leveään osaan ja leikkaa pitkin 
pitkiä sivuja.

Tämä “kalamuotti” toimii mallina kulmakappaleen osiin. Piirrä 
“kalamuotin” kuva levyn keskelle saadaksesi kolme kulman 
keskikappaletta ja reunakappaleet.

Käytä Kaiflex:n keraamista veistä osien tarkaan leikkaamiseen
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Kaikki mitatut arvot on saatu eristeille ominaisissa käyttöolosuhteissa. Käyttäjän tulee varmistua etukäteen, että käyttöolosuhteet vastaavat tuotteille tarkoitettuja olosuhteita.

© Kaimann GmbH | Kaikki oikeudet pidätetään. 
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Lisää liimaa ensimmäisen reunakappalleen liimasauman reu-
noihin. Käytä Kaiflex erikoisliimaa 494 HHF.

Odota kunnes liima on kosketuskuivaa ja asenna paikalleen. 
Ensin reunoilta ja sitten keskeltä yhdistäen.

Toista kohdat 7 ja 8 keskikappaleiden ja toisen reunakappa-
leen liimauksessa paikoilleen.

Eristetty kulma valmiina ilman turhaa jännitystä itse eristeelle.

Mikäli tarvitaan toinen eristekerros ensimmäisen päälle (tau-
lukon mukaisesti) toista kohdat 2-9. 


