Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12

Vi bygger framtiden

Isover är en del av den franska koncernen
Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och
distribuerar byggnadsmaterial för framtidens
hem. Lösningar som gör livet bekvämare, mer
ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Som
marknadsledare inom våra produktionsområden tar vi ansvar för att möta de globala
utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö.
Med innovativa konstruktioner uppfyller vi
framtidens behov redan idag och utvecklar
ständigt nya lösningar; intelligent isolering,
självrengörande fönster samt glas som utnyttjar solenergin är några exempel.

Komplett isolersortiment

Att hushålla med jordens energiresurser
har blivit en allt viktigare angelägenhet och
Saint-Gobain Isover finns idag i den absoluta
framkanten när det gäller att tillhandahålla
effektiva isolerlösningar. Vi kan erbjuda högpresterande mineralullsprodukter för rörisolering som tillsammans med övriga produkter inom teknisk isolering ger ett komplett
sortiment. Tillsammans med ett rikstäckande
distributionsnät blir det enkelt att isolera.
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Allmänt om rörisolering
Rörisolering behövs av flera olika skäl, funktionella, miljö och ekonomiska. Den vanligaste anledningen är att begränsa värmeförluster, ett annat skäl är att minska risken
för legionella. Vid värmeisolering av rör använder man normalt isolering av mineralull.
I vissa fall kan isoleringen monteras i flera
lager.
Isolertjockleken måste beräknas med utgångspunkt från rördimension, flöde och
temperaturskillnad mellan rör och omgivning. Även ekonomiska- och miljööverväganden bör tas när man dimensionerar isoleringen.
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Rör med mycket hög temperatur måste isoleras så att man inte kan bränna sig på dem. På
kalla rör behöver man isolering för att undvika kondens. Rör som utsätts för temperaturer under 0 °C riskerar att frysa och då är
isolering en lösning.

BBR’s krav
avseende teknisk isolering
BBR ställer kravet att installationer för värme
och kyla i byggnader ska vara utformade så
att de ger god verkningsgrad under normal
drift. Behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder.
Som råd ger BBR att värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så
att energiförlusterna begränsas.
Dåligt isolerade installationer kan t ex ge
upphov till oönskade höga temperaturer i utrymmen ovan undertak eller i rum där man
egentligen vill hålla en lägre temperatur. Om
man har långa oisolerade ledningar i ett rum
kan man inte uppfylla kravet på styrning av
energitillförseln.

Hygien, hälsa, miljö och
energihushållning
Värme och kylbehov
BBR anger att värmeinstallationer ska utformas så att de kan uppnå det värmeeffektbehov som krävs för att upprätthålla den termiska komforten.
Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.
Installationer för värme och kyla i byggnader
ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift.
Installationer för tappvatten
Bestämmelserna är särskilt inriktade på risker för människors hälsa.
• Risk för skållning/brännskador.
• Risk för legionella.

Därför är det viktigt med rätt temperatur
för kallt respektive varmt vatten.
• Tappkallvatten ska inte vara över rumstemperatur.
• Tappvarmvatten ska vara min 50 °C och
max 60 °C.
• Minskad risk för mikrobiell tillväxt
– legionella.
• Sänkt väntetid på varmvatten till 10 sek.
(Gäller ej för enbostadshus).
För att uppnå detta är det viktigt att korrekt
dimensionera isoleringen på rörinstallationerna.
Varmvattenledningar
Genom att isolera tappvarmvatten- och
varmvattencirkulationsrör förhindras att
vattnet kyls av så att det håller för låg temperatur i någon del av installationen eller
efter tappstället. Isover rekommenderar rörisolering med tjocklekar enligt serie 2 A eller
tjockare.
Kallvattenledningar
Tappkallvatten får inte värmas upp oavsiktligt. Risken för tillväxt av legionellabakterier
ökar då. Särskilt stor blir risken om rören ligger i schakt tillsammans med varma rörledningar.
Genom att montera isolering på varma och
kalla rör isoleras de ifrån varandra och risken
för oavsiktlig uppvärmning av tappkallvattnet minskas. Isover rekommenderar rörisolering med tjocklekar enligt serie 1 A eller
tjockare.
Utöver bestämmelserna i BBR tillkommer
ekonomiska- och miljööverväganden när
rätt isolertjocklek ska väljas. Vid en ökning
av isolertjockleken minskar energikostnaden
och miljöbelastningen, samtidigt som kapitalkostnaden (byggkostnaden) ökar.
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Dimensionering
Energiförluster

Värmekonduktiv itet (lambdav ärde)

Energiförluster ska minimeras och det kan
man göra med effektiv isolering. Värmekonduktivitet (eller värmeledningsförmåga) är
en materialkonstant och betecknas med den
grekiska bokstaven λ och kallas för lambdavärde, ju lägre lambdavärde desto bättre
isolermaterial. Vid jämförelse mellan olika
isolermaterial är det viktigt att veta att respektive materials lambdavärde är uppmätt
vid samma temperatur annars blir jämförelsen felaktig.

ø 35 mm
+50°C
Energiförlust
oisolerat
333 kWh

0,070
0,060
0,050
W/m
K
0,040
0,030
0,020
0

50
100
Medeltemperatur
B öjbar röris olering
Is ov er T apeL ock ®

Exempel på Isover TapeLock®
energibesparing per lpm rör
och år för varmvatteninstallation
Omgivningstemp. 20°C

: 60 mm

Isolertjocklek

Energiförlust
isolerat
35 kWh

Energibesparing
isolerat
298 kWh

150

Yttemperatur

Varma rör måste isoleras så att man
inte bränner sig på dem. Genom att
isolera dem så att ledningens yttemperatur inte överstiger 60 °C, förhindrar man brännskador.

Krav på isolertjocklek

Serietabell för isolertjocklek i mm vid termisk isolering med mineralull på rörledningar. Värmekonduktivitet (lambdavärde) vid medeltemperatur 50 °C ska vara bättre eller lika med 0,037 W/(m·K)
i kolumn A respektive bättre eller lika med 0,045 W/(m·K) i kolumn B. (Källa AMA VVS & KYL 09, Tabell
RB/1. Svensk Byggtjänst)
Rörytterdiameter
mm

–20
(20) – 50
(50) – 100
(100) – 200
(200) – 350
(350) – 550
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1

2		

3

Serie

4

5

6

7

8

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

40
40
60
60
80
100

50
50
70
70
100
120

40
60
60
80
100
120

50
70
70
100
120
150

60
60
80
100
120
160

70
70
100
120
150
200

60
80
100
120
160
180

70
100
120
150
200
220

80
100
120
160
180
220

100
120
150
200
220
260

100
120
160
180
220
240

120
150
200
220
260
300

160
180
220
240
280

200
220
260
300
340

180
220
240
280
320

220
260
300
340
380

Rörets ytterdiameter i mm
- 20
(20) - 50
(50) - 100

Uppvärmda
utrymmen

Ouppvärmda
utrymmen

Medietemp
+60°C +90°C

Medietemp
+60°C +90°C

serie
2A

serie
3A

serie
3A

serie
4A

40
60
60

60
60
80

60
60
80

60
80
100

Ekonomisk isolertjocklek för
värme- och tappvarmvattenledningar.
Förutsättningar: Livslängd 30
år, real kalkylränta 6 %, årlig
real energiprishöjning 2 %,
dagens energipris 1 kr/kWh exkl
moms. Omgivande temperatur
i uppvärmda utrymmen 20 °C,
i ouppvärmda utrymmen 0 °C,
drifttid 6000 h/år.

Kalla rör
Kalla rörledningar är rör som transporterar
ett medium med lägre temperatur än omgivningen. Rörisoleringen har en viktig funktion
att fylla när det gäller att spara energi och
undvika kondens.
Tappkallvattenledningar och ledningar för
komfortkyla är exempel på kalla rör. De förekommer också i olika typer av processanläggningar, till exempel livsmedelsindustrier.

Varför isolera kalla rör?

För att begränsa energiförluster
Kalla rör isoleras för att begränsa värmeflödet
från omgivningen till röret. Dels av ekonomiska och miljöskäl, för att spara energi, dels för

ø 35 mm
+4°C

Energiförlust
oisolerat
136 kWh

att förhindra temperaturhöjning i ledningen.
Målet är ju att det köldbärande mediet ska nå
förbrukningsstället med rätt temperatur.
För att förhindra kondens
Isolering av kalla rör görs också för att förhindra att den omgivande luftens fuktinnehåll
kondenserar på den kalla ledningen. Isoleringen måste vara så tjock att temperaturen
på rörisoleringens yta är högre än den omgivande luftens daggpunkt. Daggpunkten kan
bestämmas med hjälp av ett Mollierdiagram,
se sid 9.
För att rörisoleringen ska fungera som kondensisolering behövs en ångbroms som begränsar fuktflödet in i isoleringen.

Isolertjocklek: 40 mm

Energibesparing
isolerat
115 kWh

Exempel på Isover HygroWick®
energibesparing per lpm rör och
år för kylinstallation (energiisolering) Omgivningstemp. 20 °C

Energiförlust
isolerat
21 kWh

Beställ Isover IsoDim®
Läs mer på sid 27.
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En ångbroms minskar
fuktflödet
Fukten i den omgivande luften vill vandra genom isoleringen och in mot det kalla röret.
Fuktig isolering har lägre isolerförmåga, därför måste fuktflödet minimeras med en ångbroms.
Skiktångbroms på glasull
Ett isolermaterial av glasull har ett lågt ånggenomgångsmotstånd. Rörskålar av glasull
förses därför med ett ytskikt med högt ånggenomgångsmotstånd, till exempel aluminiumfolie. Detta kallas skiktångbroms. Detta
medför att rörskålen förblir torr och har kvar
sin utmärkta isoleringsförmåga.
Alltid viss fuktvandring
Oavsett om du väljer skiktångbroms eller ett
volymmaterial (cellgummi) sker alltid en viss
fuktvandring in mot materialet, om de yttre
förhållandena är sådana att en drivkraft uppstår.

När behövs ångbroms?
Ångbroms behövs om det finns risk för kondens. Om du vet rörets temperatur samt den
omgivande luftens temperatur och relativa
luftfuktighet kan du med hjälp av ett Mollierdiagram avgöra om det behövs någon ångbroms.
Europanormer
Standarden SS-EN 14114 behandlar vattenångdiffusion vid isolering på kalla rör. På kalla
installationer finns risk att vattenångan i omgivande luft tränger igenom isoleringen och
kondenserar mot den kalla ytan. För den isolerade installationens funktion är det viktigt att
mängden fukt som tränger in begränsas.
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SS-EN 14114 hänvisar till en beräkningsmetod som beskriver hur mycket fukt som kan
tränga igenom och/eller samlas i isoleringen.
Tillsammans med SS-EN ISO 10456, som innehåller tabeller med beräkningsvärden för olika
material, kan beräkningar utföras som visar
hur mycket fukt som tränger igenom vid olika
förhållanden.
Isovers rörskålar med ångbroms ger ett mycket effektivt skydd mot vattenångdiffusion.
Det höga ånggenomgångsmotståndet (Sd)
som uttrycks i ekvivalent luftskiktstjocklek
(m) leder till att isolerade kalla installationer
behåller avsedd funktion utan störningar.
För särskilt krävande miljöer kan även ett
mycket högt skydd mot ångdiffusion bedömas som otillräckligt. Då kan man enligt SSEN 14114 använda sig av ett system med avdunstande och/eller uttorkande egenskaper.
Isover HygroWick® är ett system utvecklat för
sådana krävande förhållanden.

Fall 1
– ingen risk för kondens

Fall 2
– risk för kondens

Omgivande luft: 23 °C
Relativ luftfuktighet: 50 %
Daggpunktstemperatur: 12 °C

Omgivande luft: 20 °C
Relativ luftfuktighet: 50 %
Daggpunktstemperatur: 9 °C

Medietemperatur 15 °C (t ex komfortkylanläggning)= ingen risk för kondens.

Medietemperatur 6 °C (t ex tappkallvattenledning)= risk för kondens.

0,005

ϒ

0,010

0,015

x kg/kg

30
0,005
0,005

0,20

0,005

0,010

=0,10

0,30

0,20

0,30

0,20

0,30

25

0,40
0,40

fall 1

0,40

0,010
0,010

0,20

0,50

0,60

0,50

0,60

0,50

0,60

0,015

0,30

x kg/kg

0,40

0,50

0,60

0,70

0,015
0,70

x kg/kg

0,80

0,015
0,70

x kg/kg

0,90

0,80

1,00

0,70
0,80
0,90
1,00
0,80
0,90

20
fall 2

1,00
0,90
1,00

15

10
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0
x

= vatteninnehåll för 1 kg torr luft, kg/kg

= relativ fuktighet
Exemplen
det inte ärtemperatur,
rörets funktion
som
vatteninnehåll
vatteninnehåll för
för 1 kg Mollierdiagram.
torr luft, kg/kg
x ==
= visar
torra att
termometerns
ϒ

avgör om ångbroms behövs, utan de aktuella temperatur- och fuktorr fuktighet
luft, kg/kg
=1 kg
relativ
= torra
vatteninnehåll
för 1 temperatur,
kg tighetsförhållandena.
torr luft, ϒ
kg/kg
=
termometerns
==relativ
relativluftfuktighet
vatteninnehåll
för 1 temperatur,
kg torr luft, ϒ
kg/kg
x ==
fuktighet
torra
termometerns

x

= relativ fuktighet

==torra
torratermometerns
termometerns temperatur, ϒ
temperatur, °C
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Exempel: Isolering av kallt rör för att begränsa energiförluster
Energiisolering
40 mm
isolertjocklek
Isover TapeLock®

Medietemp 4 ˚C
Omgivningstemp 21 ˚C

Oisolerat rör
Ø 35 mm

Kondensisolering
20 mm
isolertjocklek
Isover TapeLock®

Energiförlust per löpmeter och år

147 kWh

31 kWh

22 kWh

79 %

85 %

Energibesparing per lpm och år 			
Energibesparing i %				

116 kWh

125 kWh

Tabellen visar besparingen som görs vid kondensisolering resp. energiisolering vid producerad kyla.

Dimensionering av kalla rör
Förhindra kondens
Om det finns risk för kondens (se Mollierdiagram) kan du räkna fram isolertjockleken
med hjälp av Isovers dimensioneringsprogram IsoDim®. Du kan också göra ett överslag med hjälp av tabellen nedan.
Begränsa energiförluster
När du beräknat den minsta tjocklek som
krävs för att förhindra kondens, bör du kontrollera vilken tjocklek som krävs för att begränsa
energiförlusterna. En ökning av isolertjockleken minskar energiförlusten, men samtidigt
ökar kapitalkostnaden. Här gäller det att hitta
den mest ekonomiska lösningen genom att
summera kostnaden för energiförlusten och
kapitalkostnaden. Du kan också använda Isover IsoDim® för att beräkna den mest ekonomiska lösningen.

Relativ			    	
luftfuktighet % Rördiameter, mm
50
Alla		
		
– 100		
		
70
100 –			
		
– 20		
		
20 – 50		
		
80
50 – 150		
		
150 – 300		
		
300 – 			

±0
20
20
30
20
30
40
50
50

Isover HygroWick®
Isover HygroWick® är ett unikt system för
kondensisolering. Istället för att med en ytbeklädnad skapa en ångbroms, som aldrig blir
helt tät, vänder Isover HygroWick® upp och
ner på begreppen. Systemet tillåter vattenångan att komma in och kondensera. Ett sugande material, som fortsätter som en veke
ut genom slitsen, suger upp kondensfukt och
för det ut ur isoleringen. Isover HygroWick®
håller isoleringen torr även i extrema miljöer
och är ett säkert val vid kondensisolering av
rör med temperaturer ner till 0 °C.

Rörtemperatur, °C
+5
+10
20
–
20
20
20
20
20
20
30
20
30
20
40
20
40
30

+15
–
–
–
20
20
20
20
20

Minsta isolertjocklek i mm för Isover rörskålar, för att förhindra utvändig kondens.
Tabellen gäller vid omgivningstemperatur +20 °C.
Exempel: Rördiameter 76 mm. Rörets temperatur ±0 °C,
80 % relativ luftfuktighet. I detta fall krävs 40 mm isolering.
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Brand
Brandspridning
I BBR ställs krav på ytskikt och beklädnader
så att en brand inte ska få för stor omfattning
och spridning. Isovers produkter för rörisolering består av obrännbar mineralull. Samtliga
(utom pappersklädd lamellmatta) uppfyller
kravet för Ytskikt klass 1 och får användas i alla
utrymmen, även utrymningsvägar.

Brandtätning
Rörledningar som går igenom brandavskiljande byggnadsdelar ska utformas så att den
brandavskiljande förmågan upprätthålls. Isovers glasullsrörskålar finns i ett flertal typgodkända lösningar som uppfyller kraven enligt
Boverkets byggregler. Med Isovers glasullsrörskålar får man en typgodkänd brandtätning upp till brandteknisk klass EI 90 både i
väggar och bjälklag med obruten isolering.
Glasullens goda egenskaper utnyttjas även
när brandmotstånd finns som ett krav vid
rörinstallationer. Glasullen bidrar återigen till
att öka säkerheten för människor och egendom.

Brandprovning av rörgenomföringar med
Isover rörskålar på Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut (SP).

Rörgenomföringar i brandcellsskiljande väggar för isolerade rör kan utföras enl typgodkännande 0837/98.
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Typgodkända rörgenomföringar
i brandklassade väggar

Firetec – Typgodkända
Firetec®
rörgenomföringar
En rörgenomföring får inte försvaga den
brandavskiljande förmågan hos en bygg
byggnadsdel. Ofta vill man gå med obruten iso
isolering genom byggnadsdelen eftersom man
då får en bra isolering på rörets hela längd.
För brandavskiljande byggnadsdelar och ge
genomföringar krävs att de ska vara såväl täta
som isolerande under en viss tid. Isovers sys
system för rörgenomföringar Firetec® , är testa
testade och typgodkända. Mer information finns
på vår hemsida www.isover.se.

PROTEGA – Typgodkända
rörgenomföringar
I brandteknisk klass EI 60-90 kan även rörskål
av glasull användas om glasullen målas med
ECOMASTIC 5FR till en skikttjocklek av 1 mm
(torrskikt) och till en längd av 300 mm från
vägg. Rörskålens tjocklek skall vara min 50 mm
och sträcka sig genom öppningen och ut 500
mm på vardera sida om väggen. Ev spalt mellan
vägg och rörskål tätas med ECOMASTIC SP.
För vidare information se www.protega.se.
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Typgodkännande av isolering
på rök- och avgaskanaler

Isolering av
rök- och avgaskanaler Isover
U Protect Wired Mat 2.0
När man isolerar rök- och avgaskanaler är
det viktigt att tänka på skydd mot uppkomst av brand. I BBR skriver man, att temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart
material inte får överstiga 85 °C, samt
att isoleringen ska utföras av material av
lägst klass A2-s1, d0 (obrännbart material).
U Protect Wired Mat 2.0 klarar dessa
och övriga kriterier som är tillämpliga
för isolering. Isover har låtit prova och
typgodkänna isoleringen för rök- och
avgaskanaler. Det innebär dessutom att
isoleringen är termostabil vid temperaturer
över 1000 °C.
Det här är den första isoleringsprodukt
som är typgodkänd på den svenska marknaden speciellt för isolering av rök- och
avgaskanaler. Typgodkännandet är utfärdat
av SITAC nr 0026/08 och kan laddas ner från
Isovers hemsida www.isover.se.
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Montering av rörskålar
Isover TapeLock®
Rörskålen monteras med hjälp av tejpremsan som sitter på rörskålen. Ta bort tejpens
skyddspapper och fäst tejpen lätt på några
punkter längs rörskålen, korrigera vid behov.
Tryck sedan till hårt.
För fogtätning av rörskålarna använder du
Isover aluminiumtejp, bredd 50 mm. Vid
montering stryker och pressar du hårt på
tejpen upprepade gånger med en tejpspatel.
Vid kondensisolering måste avslut tätas med
tejp som lindas mot aluminiumfolien på skålen och därefter ner mot röret. Vid pendlar,
tejpa mot folien och därefter runt pendeln.

Minsta utrymme för montage
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Färdig ytterdiameter
efter utförd isolering
mm

a
mm

b
mm

–160
(160)–300
(300)–500
(500)–300

50
100
150
300

50
50
50
100

Rörskålar med innerdiameter med 89 mm eller större ska säkras med tråd eller stålband,
minst två per rörskål.

Isover AluComfort®
Isover AluComfort® monteras genom spirallindning med förzinkad ståltråd. Tråden
knopas minst en gång per meter. Större
rörskålar fästes med band av förzinkat stål
som låses med plomb. Vid kondensisolering
fogtätas längd- och tvärskarvar med aluminiumtejp. För kondensisolering rekommenderas
i första hand Isover TapeLock®, HygroWick® eller BoaFlex® rörskålar.

Isover HygroWick®

Montering på rörböjar

HygroWick®systemet används för isolering
av kalla rör där det finns kondensrisk. Systemet kan inte användas vid temperaturer
under 0 °C. Isover HygroWick® rörskål har ytbeklädnad av glastrådsförstärkt aluminiumfolie. HygroWick® rörskål har en beläggning
av vekematerial invändigt, rörskålen monteras på röret så att beläggningen går ut genom
slitsen. På horisontella rör ska slitsen vändas
nedåt, så att maximal kapillärsugande effekt
uppnås. Rören ska korrosionsskyddas innan
isoleringen monteras. Montering kan ske på
olika sätt beroende på var rören är placerade.

Innan rörskålen monteras ska böjarna lindas
med HygroWick® remsor (tillbehör). Remsorna lindas runt hela böjen och ut på de
raka rören så att fukttransport från böjen till
HygroWick® veken på de raka delarna säkerställs.

Dolda ledningar
På dolda rörledningar är det tillräckligt att spirallinda rören utan ytterligare förslutning.
Synliga ledningar
På synliga rörledningar täcks HygroWick®
veken som mynnar på rörskålens utsida med
perforerad aluminiumtejp (bredd 100 mm).
Om man vid synligt montage vill förse isoleringen med en annan ytbeklädnad, t ex plastplåt eller stuccoplåt, måste ytbeklädnaden
förses med en rad hål. Hålen placeras under
HygroWick® vekens förångningsarea. Minsta
sammanlagda hålarea är 1500 mm2 per löpmeter rörledning. Utstansade hål med diameter 10 mm och c-avstånd 50 mm är tillräckligt
för att uppnå denna area. Isover har utvecklat
specialmaskin för stansning av hål.

Montering på ventiler och
flänsar
Små ventiler och kopplingar kan isoleras
med samma dimension av rörskål som själva röret. Innan isoleringen monteras lindas
ventilen eller kopplingen med HygroWick®
remsor med ”mumiemetoden”. HygroWick®
remsorna lindas så att de kommer i kontakt
med veken på de raka rören.
Stora ventiler och flänsar isoleras med större
rörskål i större dimension. Ventilen eller flänsen lindas med HygroWick® remsor så att de
kommer i kontakt med HygroWick® veken på
de raka delarna.

Vertikala rör
På vertikala rör kan slitsen vändas åt valfritt
håll. Vi rekommenderar att vända den mot
väggen. På vertikala rör som slutar med en
böj och en horisontell rörsträcka bör man
göra en extra förångningsyta enligt figuren.
HygroWick® vekeremsor leds ut från rörskålens inneryta till rörskålens ytteryta.
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Isover Rörskål 7800
Används för effektiv värmeisolering av mycket stora rör inom fjärrvärme och industri. Levereras obeklädd i två halvor.
Vid montering säkras rörskålshalvorna på
röret med band av stål eller plast beroende
på temperatur med minst 2 band per enhet.
Denna rörskål är obeklädd, och beklädes efter montering med formanpassad plåt eller
dylikt.
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Isover BoaFlex® är böjbar
och har stjärnformat hål så
att samma rörskål passar på
flera rördimensioner.

Isover BoaFlex®

Isover BoaFlex® kombirörskål är en böjbar
rörskål. Den används för isolering av varma
och kalla rör ned till 5 °C, på både raka rör
och rörböjar. Den kan även användas för kondensisolering av kalla rör om tvärskarvarna
fogtätas med Isovers aluminiumtejp. Du kan
montera Isover BoaFlex® direkt på rörböjar utan tillskärning. Därför är den speciellt
lämplig när många böjar förekommer. Isover
BoaFlex® har ytbeklädnad av glastrådsförstärkt aluminiumfolie.

Isover BoaFlex® går snabbt att montera
tack vare den självhäftande remsan, som
ger ett snyggt och tätt överlapp. Längden är
1200 mm vilket gör att du snabbare täcker
in längre rörsträckor. Samtidigt som du kan
böja rörskålen är den fast och formstabil. De
fina egenskaperna erhålls genom en speciell
produktionsprocess och fibrernas riktning.
Du kan montera Isover BoaFlex® på två olika
sätt, beroende på om det är släta rör eller rör
med kopplingar.

Montering av Isover BoaFlex® på rör med svetsade eller lödfogade rördelar.

Isover BoaFlex® läggs omkring
röret. Ta bort skyddspappret
på det självhäftande överlappet.

Förslut det självhäftande
överlappet genom att trycka
hårt.

Dra Isover BoaFlex® på plats
omkring böjen.

Vrid Isover BoaFlex® minst ett
kvarts varv på röret så att
fogen kommer på sidan av
röret.

Se till att överlappet kommer
på böjens utsida innan Isover
BoaFlex® dras över böjen.

Isover BoaFlex® dras enkelt
på plats.

Montering av Isover BoaFlex® på rör med kopplingar.

Ta bort skyddspappret på det
självhäftande överlappet.

Förslut det självhäftande
överlappet genom att trycka
hårt. Börja i böjen.

OBS!
Isover BoaFlex® får inte tryckas samman eller sträckas
före montaget eftersom aluminiumfolien då kan spricka.
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Nätmattor på rör
ULTIMATE Protect
Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat
en produkt med glasullens unika egenskaper
samtidigt som de goda isoler- och brandtekniska egenskaperna har förbättrats ytterligare.

Bekväm installation

Den låga vikten underlättar installationsarbetet. Ett arbete där man ofta arbetar i besvärliga arbetsställningar med armarna över
huvudet. ULTIMATE Protect finns med två
olika ytskikt, komfort eller folie, vilket gör det
bekvämt att arbeta med produkterna. Materialet är lätt att skära och enkelt att böja och
forma. Många goda egenskaper som alla bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Värmekonduktivitet:

ULTIMATE Protect Wired Mat
2.0 V1, Alu1 och N

Låg vikt

ULTIMATE Protect kombinerar effektiva isoleregenskaper med låg vikt. Upp till 50 % lättare än tidigare produkter.

Högeffektiv värmeisolering
även vid höga temperaturer

ULTIMATE Protect har mycket låg värmekonduktivitet.

Mycket
låg vikt

Medeltemp ºC

λ-värde

10

0,033

W/m.ºC

50

0,037

100

0,043

200

0,058

300

0,08

400

0,108

600

0,183

500
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Effektivt
brandskydd

0,142

Utmärkt
värmeisolering

Nätmattor

Nätmattor kapas i längder som motsvarar
den färdiga isoleringens omkrets. Skarvarna
kramlas eller sys ihop med förzinkad ståltråd.
Stygnlängden, eller avståndet mellan kramlorna, ska vara 50-100 mm.
På vertikala rör bör isoleringen avlastas vid var
tredje till femte mantelskarv. Annars blir belastningen för stor på de nedersta mattorna
så att dessa trycks samman. Avlastning gör
du med hjälp av stift och låsbrickor, genom att
utnyttja eventuella flänsar, eller genom att
fästa trådnätet i upphängningsanordningar
eller byggnadsdelar.

19

Isover Lamellmatta och U Tech
Lamellmattor och U Tech kan monteras på olika
sätt beroende på vilket objekt som ska isoleras
och vilken funktion isoleringen ska fylla.
Metoderna kombineras med tejpning av skarvarna om det ska vara en kondensisolering.
Använd Isovers Aluminiumtejp med bredd 75
mm. Det är mycket viktigt att du trycker hårt
med exempelvis en plastspatel, längs hela
tejpskarven.
Spirallindning med förzinkad ståltråd som knopas
minst en gång per enhet.

Bandning ska utföras minst två gånger per
isolervaruenhet eller minst tre gånger per
meter isolering.

Tryck hårt längs tejpen med plastspatel eller dylikt.

OBS!
Tejpen är till för att försluta skarven och inte för att ta upp mekaniska
spänningar. Därför får tejpen aldrig ersätta bandning eller spirallindning. Använd endast Isovers utprovade tejp. Då uppfyller konstruktionen brandkravet för Ytskikt klass 1.
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Flänsar och ventiler
Oisolerade flänsar och ventiler ger stora, onödiga energiförluster och bör därför isoleras.
Små ventiler och flänsar överisoleras med
samma produkt som på de raka rören.

OBS!
Vill du veta mer om hur man isolerar flänsar och
ventiler så hänvisar vi till VVS AMA 98 kap RBC.1-2.
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Produktöversikt
Isolering av rörledningar
Isover Tapelock®
7300

Isover AluComfort®
7200

Glasullsrörskål med ytbeklädnad av glastrådsförstärkt
aluminiumfolie.

Glasullsrörskål med ytbeklädnad av glastrådsförstärkt
aluminiumfolie. Rörskålen är
försedd med invändig HygroWick-beklädnad som går ut
genom slitsen.

Isolering av kylrör, kall- och varmvattenledningar. Vid kondensisolering av kalla rör ska fogtätning av
tvärgående skarvar ske med Isover
aluminiumtejp (tillbehör).

Isolering av kall- och varmvattenledningar, fjärrvärmeledningar,
hetvatten- och ångledningar. Kan
användas som kondensisolering
på kalla rör om fogtätning av
längd- och tvärskarvar görs med
Isover Aluminiumtejp (tillbehör).

Kondensisolering av kylrör och kalla
rör ned till 0 °C.

Glasullsrörskål med ytbeklädnad
av glastrådsförstärkt aluminiumfolie. Ytbeklädnaden bildar en längsgående överlapp med dubbelhäf
dubbelhäftande tejp och skyddspapper.

Användningsområden:

Material:

Glasull

Glasull

Glasull

Densitet:

ca 75 kg/m3

ca 75 kg/m3

ca 75 kg/m3

Ytskikt klass 1

Euroklass: A2L-s1, d0
(Obrännbart material)

Ytskikt klass 1

500 ºC

500 ºC.

80 ºC

80 ºC

100 ºC

-

Brandteknisk klass:
Högsta användningstemp:
Ytbeklädnaden:
Typgodkännande/CE-märkning:

4843/90

Förpackning:

Kartong

MED godkänd 4822/90
Kartong

Värmekonduktivitet:

22

Isover HygroWick®
7600

Kartong

Värmekonduktivitet:

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

4843/90

Värmekonduktivitet:

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

10

0,032

10

0,032

10

0,032

50

0,035

50

0,035

50

0,035

100

0,043

100

0,043

100

0,043

200

0,062

200

0,062

300

0,089

300

0,089

400

0,121

400

0,121

Isover BoaFlex®
Kombirörskål 7700

Isover Rörskål
7800

Flexibel rörskål med ytbeklädnad
av rutmönstrad glastrådsförstärkt
aluminiumfolie. Ytbeklädnaden
bildar en längsgående överlapp
med dubbelhäftande tejp och
skyddspapper. .

Obeklädd rörskål, för mycket
stora rördimensioner, levereras
i två halvor. För dimensioner se
produktguide Teknisk Isolering.

Isolering av kall- och varmvattenrör. Kondensisolering av kalla rör
om fogtätning av skarvar görs med
Isover Aluminiumtejp (tillbehör).
Kräver inte tillskärning vid användning på rörböjar. Lämplig när
många böjar förekommer. Samma
rörskål passar på flera dimensioner.

Fjärrvärmeledningar och varma
ledningar för industrin, m.m.
Beklädes på plats med dimensionsformad plåt el.dyl.

Material:

Glasull

Glasull

Densitet:

ca 45 kg/m

Användningsområden:

Brandteknisk klass:
Högsta användningstemp:
Ytbeklädnaden:

ca 40 kg/m3

3

Ytskikt klass 1

Obrännbart material

200 ºC

500 ºC.

60 ºC

-

Typgodkännande/CE-märkning:

4843/90

4822/90

Förpackning:

Kartong

Plastsäck

Värmekonduktivitet:

Värmekonduktivitet:

Medeltemp ºC

λ-värde W/m.ºC

Medeltemp ºC

λ-värde W/m.ºC

10

0,037

10

0,032

50

0,043

50

0,039

100

0,050

100

0,048

200

0,072

300

0,105

400

0,149
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Produktöversikt
Isolering av rörledningar
U Protect 2.0 V1, Alu1
och N

Isover
Lamellmatta

Varmförzinkat 25 mm trådnät och
glastrådsförstärkt aluminiumfolie
mellan ull och nät alt komfortskikt
non-woven mellan ull och nät alt
utan ytskikt.

Glasullsmatta med tvärställda fibrer i lameller fästa på
glastrådsförstärkt aluminiumfolie.

Glasullsmatta med tvärställda
fibrer i lameller fästa på kraftpapper.

Värmeisolering av rörledningar,
behållare, ugnar, pannor m m.

Värme- och kondensisolering av
rörledningar mm.

Värmeisolering av rörledningar mm.

Material:

ULTIMATE

Glasull

Glasull

Densitet:

ca 55 kg/m

ca 28 kg/m

Euroklass: A1 (obrännbart material)

Ytskikt klass 1

-

Högsta användningstemp:

700 ºC

200 ºC

80 ºC

Trådnätet:

300 ºC

-

-

-

-

-

Typgodkänd för isolering av rök- och
avgaskanaler. (Tg 0026/08)
Typgodkänt obrännbart material (Tg
4822/90).

Typgodkänd glasull.
Ytskikt klass 1 (4843/90)

-

Komprimerad plastsäck, varje säck
innehåller 2 mattor, 18 st mattor/
pall. Sträckfilmad

Plastsäck

Plastsäck

Värmekonduktivitet:

Värmekonduktivitet:

Användningsområden:

Brandteknisk klass:

Ytbeklädnaden:
Typgodkännande
/CE-märkning:

Förpackning:

3

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

ca 28 kg/m3

3

Medeltemp ºC

Värmekonduktivitet:

λ-värde
W/m.ºC

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

10

0,033

10

0,038

10

0,038

50

0,037

50

0,044

50

0,044

100

0,043

100

0,055

100

0,055

200

0,058

200

0,090

300

0,080

400

0,108

600

0,183

500
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Isover
Folielamellmatta

0,142

U Tech Roll
2.0 V1

U Tech Roll
2.0 Alu1

Isolering av rörledningar, behållare,
ugnar, pannor m m.

Isolering av rörledningar, behållare,
ugnar, pannor m m.

Produkten har komfortskikt
på en sida.

Användningsområden:

Produkten har glastrådförstärkt
aluminiumfolie på en sida.

U Tech Roll
4.0 V1

Produkten har komfortskikt
på en sida.

Isolering av rörledningar,
behållare, ugnar, pannor m m.

Material:

ULTIMATE

ULTIMATE

ULTIMATE

Densitet:

ca 23 kg/m3

ca 23 kg/m3

ca 40 kg/m3

Euroklass: A1 (obrännbart material)

Euroklass: A1 (obrännbart material)

Euroklass: A1 (obrännbart material)

Brandteknisk klass:
Högsta användningstemp:

300 ºC

300 ºC

460 ºC

Trådnätet:

-

-

-

Ytbeklädnaden:

-

-

-

CE-märkt

CE-märkt

CE-märkt

Krympplastpaket. Rulle på engångspall med dim. 1200 x 1200 mm.
Krympplastad.

Krympplastpaket. Rulle på engångspall med dim. 1200 x 1200 mm.
Krympplastad.

Krympplastpaket. Rulle på engångspall med dim. 1200 x 1200 mm.
Krympplastad.

Värmekonduktivitet:

Värmekonduktivitet:

Värmekonduktivitet:

Typgodkännande
/CE-märkning:
Förpackning:

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

Medeltemp ºC

λ-värde
W/m.ºC

10

0,033

10

0,033

10

0,030

50

0,040

50

0,040

50

0,036

100

0,050

100

0,050

100

0,043

200

0,079

200

0,079

200

0,063

300

0,121

300

0,121

300

0,091

500

0,179

400

0,129
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Produktvalsnyckel
Produktvalsnyckeln hjälper dig att hitta
rätt produkt för ditt isolerbehov.
Rör
Produktnamn

Rörets temperatur

Material

Kalla rör <200 ºC 200-500 ºC 500-700 ºC

Isover TapeLock® rörskål 7300

• b)

• d)

• d)

Glasull

Isover AluComfort® rörskål 7200

• a)

• c)

• c)

Glasull

Isover HygroWick® rörskål 7600

•

Isover BoaFlex® Kombirörskål 7700

• b)

Glasull
Glasull

• d)

Isover Rörskål 7800

Glasull

•

•

U Protect Wired Mat 2.0 V1

(•)

(•)

(•)

ULTIMATE

U Protect Wired Mat 2.0 Alu1

(•)

•

•

ULTIMATE

U Protect Wired Mat 2.0 N

(•)

•

•

ULTIMATE

Isover Lamellmatta

• e)

Glasull

•

Glasull

•

ULTIMATE

•

ULTIMATE

Isover Folielamellmatta

• b)

U Tech Roll 2.0 V1
U Tech Roll 2.0 Alu1

• b)

U Tech Roll 4.0 V1

(•)

•

ULTIMATE

(•) Cirklar inom parentes anger andrahandsval.
a) Vid kondensrisk fogtätas längs- och tvärskarvar.
b) Ytbeklädnad av aluminiumfolie. Lämplig som ångbroms på kalla rör med temperatur ner till ca 5 ºC.
c) Högsta tillåtna temperatur på ytbeklädnaden är 100 ºC.
d) Högsta tillåtna temperatur på tejpförslutning är 80 ºC.
e) Högsta tillåtna användningstemperatur är 80 ºC.
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IsoDim®

IsoDim® är Isovers beräkningsprogram för
Teknisk Isolering. Programmet är utvecklat
för våra produkter men kan även användas
för andra material. IsoDim® är ett praktiskt
hjälpmedel för projektörer, återförsäljare,
entreprenörer, studenter och forskare.
IsoDim® innehåller åtta separata beräkningsmoduler:
• Värmeförlustberäkning
• Temperaturändring i strömmande medie
• Temperatur över tid i tank
• Isolering mot utvändig kondens
• Isolering mot invändig kondens
• Frysskydd rör
• Ljuddämpning
• Ekonomisk isolering

IsoDim® kan hämtas hem via vår hemsida www.isover.se

Isoverprodukter 		
för marint bruk
Isover erbjuder brandsäkra och lätta produkter för fartygsbyggen och renoveringar.
Sortimentet innebär stora fördelar vid installationer ombord, men även vid lagring och
hantering av isolerprodukterna. Produkterna
är certifierade enligt IMO-standard, Lloyd, US
Coastguard och flertalet andra institut. Tillsammans med våra ULTIMATE marinprodukter är våra rörskålar Isover AluComfort® 7200
MED godkända. För mer information se vår
broschyr Produktguide Teknisk Isolering eller
www.isover.se.
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