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Halogeen  vrije materialen – zoals Kaiflex HFplus s2 – zijn ge-

voeliger en minder mechanisch robuust dan standaard elasto-

meren daar deze de stabiliserende werking van halogeen 

houdende ingrediënten ontberen. Daardoor is het oppervlak 

van deze isolatiematerialen iets minder sterk en kan deze mi-

niscule scheurtjes vertonen wanneer deze onder druk komt 

te staan of er een trekkkracht op wordt uitgeoefend. Om deze 

scheurtjes te voorkomen moet de verwerking van dit isolatie-

materiaal plaatvinden zodanig dat er minimale trek of druk-

krachten op worden uitgeoefend.

Het gebruik van plaatmateriaal isolatie

Wanneer er plaatmateriaal wordt toegepast mag de binnendia-

meter niet minder bedragen dan aangegeven in de tabel. “Pas-

send” maken of in model buigen of onjuist (te klein) gesneden 

materiaal moet worden voorkomen. Een standaard isolatiedikte 

van 32 mm (1¼ “) moet worden opgebouwd door Kaiflex HFplus 

s2 plaat in de 13 mm (binnen laag) en 19 mm (zie afb. A).

Isolatiedikte 
(Plaatmateriaal)

mm

Buiten ø  (leiding) 
mm

≥ 88,9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159

6 • • • •

10 • • • •

13 • • • •

19 • • • •

25 • •

32 1) • •

50 2) •

•  = passend        
1)  Meerlaagse isolatie: 13 mm (binnenlaag) + 19 mm (buitenlaag)   
2)  Meerlaagse isolatie: 13 mm (binnenlaag) + 19 mm + 19 mm (buitenlaag)      

Gebruik van slangisolatie 

Isolatie van leidingen

in geval van twijfel dient er een grotere binnendiameter voor 

de leidingisolatie te worden genomen (zie afb. B). Het met 

kracht of wrijving aanbrengen van slangisolatie op de leiding 

moet ten alle tijden worden vermeden!

Isoleren van hoeken en bochten

Ook bij het isoleren van hoeken en bochten moet het uitoe-

fenen van kracht of wrijving tijdens het overschuiven van de 

isolatie over de leiding worden voorkomen (zie afb. C)!
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De juiste wijze van aanbrengen bij bochten of hoeken van halogeen vrij materiaal geschiedt door deze aan te wenden als in 
segment vorm uitgesneden stukken.

Om een bocht te kunnen maken dient men de radius van de 
bocht te weten. Deze wordt gemeten op de neutrale as.

Stel de juiste omtrek vast  met een reep van het betreffende 
isolatiemateriaal. Om onnodige trekspanning te voorkomen 
dient bij de omtrek 10 mm te worden opgeteld, bij lengtes van 
meer dan 3000 mm, dient dit 20 mm te bedragen.

De bocht isolatie wordt vastgesteld met behulp van tekeningen. 
Daarbij dient eerst de bochtradius te worden genomen welke dient 
te worden gedeeld door het aantal bochtsegmenten. Markeer de di-
ameter van de te isoleren bocht en deel deze door zes gelijke delen.

Deel de omtrek in 12 gelijke delen en snijd deze naar boven 
en beneden uit.

Deze zogenaamde “vis” vorm dient als model voor de midden-
gedeeltes van de bocht. De begin en eindstukken van de bocht 
als halve vis met de corresponderende lengte uittekenen.

De uitgetekende bochtonderdelen met een Kaiflex keramisch 
mes uitsnijden
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Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die bereikt zijn in typische bedrijfsomstandigheden. De ontvanger van deze gegevens en informatie is voor zijn eigen belang verantwoordelijk 
om tijdig te informeren of de gegevens ook van toepassing zijn op de door hem beoogde toepassingsbereiken. 
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De buitenzijden van het beginstuk met behulp van Kaiflex lijm 
494 HFF aan elkaar lijmen.

Na het aandrogen van de lijm het beginstuk van de bocht 
monteren, lijm te 2 uiteinden van de bocht samen, lijm daarna 
de middensectie samen.

Herhaal de stappen 7 en 8 voor het centrale gedeelte en eind 
sectie overeenkomstifg en verlijm ook het contact oppervlak 
samen.

Spanningsvrije geisoleerde bocht

indien er een 2 e laag nodig is om de totale isolatiedikte te ver-
hogen (volgens de tabel “gebruik van plaatmateriaal isolatie”) 
herhaal de stappen 2 t/m 9.


