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BESKYTTELSESSLANGE TIL
INSTALLATIONER MED BEGRÆNSET
PLADS

• Maksimal beskyttelse af rørledning mod aggressive
byggematerialer

• Optimeret isoleringstykkelse til installationer med
begrænset plads

• Hurtig og nem påsætning takket være den ekstra
indvendige folie

• Strukturbåren lyd



Tekniske data - Tubolit S Plus

Kort beskrivelse Fleksibelt, ekstruderet isoleringsmateriale med lukkede celler til reduktion af varmetab og støjdæmpning i varme- og VVS-installationer.

Materialetype Skummateriale baseret på polyethylen. Fabriksfremstillet polyethylen-skum (PEF) ifølge EN 14313.

Farve skum: grå; folie: blå

Anvendelser Isolering / beskyttelse af rør (varmerør, varmt- og koldtvandsrør i husholdninger) og andre dele af varme- og VVS-installationer (inkl. bøjninger,
fittings, flanger osv.).

Specialegenskaber Foliebelægning på udvendige flader til ekstra beskyttelse af isoleringsflader. Foliebelægning på indvendige flader for nemmere montering.

Bemærkninger Efter monteringen kan der forekomme lineær krympning på ca. 2 % (eller mere i enkelttilfælde) under den første og endog under senere
funktionsfaser.
Under visse betingelser (f.eks. høj luftfugtighed, hovedrørledninger, rør med konstant eller næsten konstant flow) skal rørledninger til koldt vand
isoleres med Armaflex, ligesom koldtvandsrør i airconditionssystemer.
EF-attest for byggevarens ydeevnes konstans nr. 0550 og 0551 fra Güteschutzgemeinschaft Hartschaum (GSH) e.V. , Celle

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Super-
vision*2

Særlige
bemærkninger

Temperaturområde
Temperaturområde max. medietemperatur + 100 °C (+ 85 °C til tape) EU 5676 ○/● Testet ifølge

EN 14707 og
EN 14313min. medietemperatur (som er almindeligt i VVS- og

varmeinstallationer)
Varmeledningsevne
Varmeledningsevne1 ϑm 40. [°C] λ= EU 5676 ○/● Deklareret ifølge

EN ISO 13787
Testet ifølge
EN ISO 8497Tubolit S

Plus
λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·

(ϑm-40)²]/1000
Reaktion på brand
Byggemateriale-
klasse2

Tubolit S Plus E EU 5676 ○/● Klassificeret ifølge
EN 13501-1
Testet ifølge
EN ISO 11925-2

Andre tekniske egenskaber
Dimensioner og
tolerancer

I overensstemmelse med EN 14313, tabel 1 og 2 EU 5676 ○/● Testet ifølge
EN 822
EN 823
EN 13467

1.  På grund af afprøvningsmetode og laboratorieudstyr måles varmeledningsevnen for Tubolit DG, Tubolit S på en almindelig måde

2.  Reaktion på brandklassifikation gælder for metal eller faste mineraloverflader.

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

*2  ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller test myndigheder
 ○: Egen kvalitetsovervågning på stedet ifølge EN 14304. 

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Der fås en installationsvejledning. Kontakt vores salgskonsulent inden isolering af rustfrit stål. 
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Tubolit S Plus endeløse slanger
Længde 20,0 m, Farve grå, Dækfarve blå, Med robust beskyttelsesfolie på ydersiden og transparent indvendig folie til hurtig og nem montering

Isoleringsslange med dobbelt folie til beskyttelse af rør og reducering af strukturbåren lyd
Rør maks. udvendig diameter [mm] 4,0 mm

isoleringstykkelse
Kode Vare nr. m/karton Ruller/karton

15. TL-12-15/4-S+ 497543012 520. 26.
18. TL-18/4-S+ 497543018 440. 22.
22. TL-22/4-S+ 497543022 400. 20.
28. TL-28/4-S+ 497543028 320. 16.
30. TL-30/4-S+ - 320. 16.
35. TL-35/4-S+ 497543035 280. 14.
42. TL-42/4-S+ ● 497543042 240. 12.

● Artikel ikke på lager. Levering på forespørgsel.
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