IsoCover
Monteringsanvisning

Weiss Isolering A/S
Guldalderen 1
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 28 40
E-mail: weissmail@weiss-isolering.dk

Monteringsanvisninger/
Gode råd ved montage af IsoCover



Værktøj:
Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. IsoCover formes med hænderne.




Fleksibel / selvvulkaniserende:
IsoCover kan strækkes op til 50% i alle retninger. IsoCover er selvvulkaniserende, hvorfor der
kan sættes flere stykker sammen uden brug af lim. Vulkaniseringstiden afhænger af temperatur.
Efter 5 – 30 min. kan det ikke skilles ad. Fjern folie på bagsiden før montering.





Underlag:
IsoCover kan monteres på næsten alle materialer. IsoCover tåler alle kendte metaller.
Når man monterer IsoCover på gamle rør, bør man rengøre området for støv, snavs, m.m.




Temperatur:
Er temperaturen under 8° er det en fordel at varme overfladen før montage.




Afslutning imod andre materialer:
Monier M-Glue montagelim. Den bedste vedhæftning på IsoCover opnås ved at brænde hurtigt
henover IsoCoveren med spidsende af den blå gasflamme, således at overfladespændingen
fjernes, før der fuges.




Ståltag:
Før forsegling med Monier M-Glue montagelim, renses overfladen, og kanten af IsoCoveren der
monteres ned mod stålpladen svitses med en gasflamme. Der kan limes direkte på taget.

VIGTIGE REGLER:


Sørg for at IsoCover kun monteres på tør og støv- / olie- / fedt- / silikone og isfri
overflader.



Sørg for, at IsoCover er understøttet på ethvert sted.



Den mindste overlapning på IsoCover, skal være 20 mm. overlappet
skal presses sammen korrekt.



Hvis det er hensigtsmæssigt, anbefales det at udføre vandafvisende samlinger.



For at undgå vandindtrængning, skal afstanden mellem enhver overlapning af
IsoCover være 20 mm.



Vandlommer og stillestående vand har skal undgås.



Yderligere installerede komponenter må ikke tilføre spænding på IsoCover efter
installation.



IsoCover er kompatibel med Monier M-Glue montagelim.



IsoCover er ikke kompatibel med følgende stoffer:
Bitumen, tjære, terpentin, benzin, fedt, terpentin-fortynder, olie, hydrocloric-syre,
tetrahydrofuran.

HOBBYKNIV:
Brug en skarp kniv.
En hobbykniv med et skarpt blad, der udskiftes jævnligt er
det bedste at skære i Isocover med.

SAKS:
Fiskars saks kan anbefales.
En Fiskars saks i str. ca. 8” bruges til udklip af runde huller og
m.m.

MÅLEVÆRKTØJER:
Talmeter eller tommestok.
Talmeteret er praktisk som måleværktøj, ridseværktøj og til
alle former for passtykker.

LINEAL:
STÅLLINEAL.
En lineal benyttes for at få pæne lige afskæringer.

PASSER:
Passer med bue.
Til markering af linier. Opmåling til cirkler m.m.

Praktisk udførelse.
Mål omkredsen på installationen, eller omregn diameteren til omkreds.
Diameter incl. Isolering x Pi = omkreds.
Eks. Diameter ø68mm x Pi (3,14) = 214mm
Omkreds (214mm) + overlap (20mm) = 234mm
Endebund!
Marker størrelser på et stykke Isocover med din passer
eller talmeter, og lav en ekstra markering 20mm længere
ude.
Klip langs den yderste markering, og klip ”flige” ind til den
inderste markering.
Fjern bagfolien og monter endebunden.
Denne metode anbefales ikke udendørs pga. vandindtrængen. Der kan evt. fuger med M-Glue.

Påstik / rørbærere!
Marker størrelser på et stykke Isocover med din passer
eller talmeter, og lav en markering.
Klip et passende hul.
Fjern bagfolien og monter passtykket..

Lige rør!
Klip eller skær et passende stykke folie af rullen, husk
min. 2 cm overlap.
Placer folien på røret.
Fjern bagsidefolie.
Monter foliestykker med overlapninger.

Bøjninger
Klip et stykke folie af rullen, der passer rundt om røret.
Husk min. 2 cm overlap.
Klip en ”fisk” som vist til venstre, hvor ryggen dækker
50% rundt i bøjningen, og ”kværken har samme størrelse
som kværken på det isolerede rør.
Fjern bagsidefolie.
Monter foliestykker med overlapninger.
Klip og monter evt. flere ”fisk” efter behov.
Første stykke på hver side af bøjningen kan klippes som ½
fisk for at undgå rynker.
Der skal også overlappes med 20mm í bøjninger.

T-Stykker!
T-stykker udklippes som vist på tegning til venstre.
Som det er markeret, skal der overalt regnes med
20mm overlap, også på påstik.
Klip hullet lidt mindre, så det går ud på grenrøret.
Monter Isocover på hovedrør først, derefter påstik.

Isocover er tilstrækkeligt fleksibelt til at det markerede
overlap på påstikket, kan bøjes ud på hovedrøret, og
give det fornødne overlap.

Tilpasnings-stykker
Tildan et stykke Isocover som vist:
Marker en centerlinie på et stykke Isocover.
Mål hvor langt overgangsstykket skal være.
Husk 2 x 20mm overlap.
Mål yderdiameter på det mindste rør og på det største.
Marker begge mål på Isocoveren, hhv. største diameter
og mindste diameter.
Således findes centrum for radiuskurve. Stiplet blå linie.
Mål nødvendig længde på omkreds. (Største omkreds)
Husk 20mm overlap.
Du kan nu skære/klippe et stykke Isocover til overgangsstykket.
Se illustration nedenfor.
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