
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

Side 1/3  ∙  10/2019

Kaiflex HFplus s2 / HFplus Alu-NET SK  Instruksjoner for bearbeiding

                 

Halogenfrie materialer – slik som Kaiflex HFplus s2  – er, sam-

menliknet med standard-FEF, mer følsomme og mekanisk sett 

ikke så faste, ettersom de mangler den stabiliserende virknin-

gen de halogenholdige innholdsstoffene gir. På grunn av dette 

er isoleringsmaterialenes hinne svakere, noe som igjen har 

den konsekvensen at det ved strekk eller spenning kan danne 

seg mikrosprekker. For å unngå slike sprekker, må isolerings-

materialene bearbeides med så lite spenning som mulig og 

helst spenningsfritt. 

Bearbeiding av platemateriale

Ved bruk av platemateriale får ikke det minimale indre tverr-

målet, som angitt i følgende tabell, underskrides! En må unngå 

å rette opp plater som er for små eller som er galt tilskåret. 

Det må oppnås en standardtykkelse for det isolerende laget 

på 32 mm ved hjelp av Kaiflex HFplus s2-plater med målene 

13 mm (indre mål!) og 19 mm (vennligst se Fig. A).

Det isolerende  
lagets tykkelse  
(platemateriale)

mm

Utenpå (rør) 
mm

≥ 88,9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159

6 • • • •

10 • • • •

13 • • • •

19 • • • •

25 • •

32 1) • •

50 2) •

•  = egnet        
1)  Oppbygging i flere lag: 13 mm inni + 19 mm utenpå   
2)  Oppbygging i flere lag: 13 mm inni + 19 mm + 19 mm utenpå      

Bearbeiding av slangemateriale

Insulation of pipes

Isolering av rør; i tvilstilfeller bør det for rørene velges et stør-

re indre slangetverrmål (vennligst se Fig. B). Å bruke makt på 

slangene når de skrus på og mot friksjon må for enhver pris 

unngås. 

Isolering av vinkler og buer

Også ved teknisk isolering av vinkler og buer må en unngå 

å bruke makt på slangene når de skrus på og mot friksjon 

(vennligst se Fig. C).
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Korrekt og spenningsfri bearbeiding av halogenfrie materialer skjer i dette tilfellet med tilskårede buer:

For å isolere en bue er det nødvendig å kjenne buens radius. 
Denne måles i det nøytrale fiberet.

Fastsett den nøyaktige omkretsen med en strimmel av tilhøren-
de Kaiflex-materiale. For å unngå unødvendige spenninger, for-
lenger du den fastsatte omkretsen med 10 mm, og når det gjel-
der tilsnitt på over 3.000 mm lengde, forlenger du med 20 mm.

Avvikle buen ved hjelp av merking. Dette gjøres ved å først 
merke av buens radius og del opp ved hjelp av de aktuelle 
buedelene. Merk i midten av for den isolerte buens tverrmål 
og del opp i seks like deler.

Del omkretsen i tolv like deler og riv av delene i retning opp-, 
hhv. nedover.

Denne såk. „fisken“ tjener som modell for buens midre 
 delstykke. De to første delstykkene, hhv. endedelsstykkene, 
merkes med en halv „fisk“ og aktuell lengde.

Skjær ut de merkede buedelene ved hjelp av en Kaiflex- 
keramikkniv.
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Legg yttersidene av det første delstykket oppå hverandre og 
smør på med Kaiflex-spesiallim 494 HHF.

Etter at stykket har fått tørke, monteres det første delstykket 
til buen, yttersidenes to ender limes til hverandre, hvorpå den 
midtre delen limes sammen.

Gjenta trinn 7 og 8 for midt- og endedelsstykkene tilsvarende 
og lim også kontaktflatene sammen med hverandre.

Spenningsfritt isolert rørbue.

Dersom det pga. valgt totaltykkelse for det isolerende laget 
(iht. tabellen „Bearbeiding av platemateriale“) er nødvendig 
med enda et lag, gjentar du trinn 2 til 9.


