ІK Іnsulatіon Group пропонує Вам
практичні поради з ілюстраціями,
засновані на багаторічному досвіді
використання ізоляції K- FLЕХ, а
також різні інструменти й допоміжні
пристосування (аксесуари), що
дозволяють швидко, легко і якісно
виконувати роботу. Посібник з монтажу
ізоляції K- FLЕХ допоможе максимально
використовувати переваги матеріалу
та гарантувати його надійність при
експлуатації.

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ
Блакитна стрілка позначає деталі або
частини, які повинні бути склеєні.

Зелені лінії та стрілки позначають
розміри, які повинні бути заміряні.

Червона лінія зі стрілкою позначає
напрямок для виміру або установки.

Жовта лінія позначає розмір і
його положення на матеріалі, що
розрізається.
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ОСНОВНІ ТИПИ МАТЕРІАЛІВ К - FLЕХ

ІЗОЛЯЦІЙНІ ТРУБКИ

САМОКЛЕЮЧІ ІЗОЛЯЦІЙНІ
ТРУБКИ

РУЛОНИ ШИРИНОЮ
1000 мм і 1500мм

Самоклеючі рулони,
ШИРИНОЮ 1000 мм

ІЗОЛЯЦІЯ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ У ВИГЛЯДІ ТРУБОК,
ЗГОРНУТИХ У БУХТИ.

Матеріал для санітарних систем
опалення
Матеріал для холодильних і
кондиціонерних систем
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ІK Іnsulatіon Group робить гнучкі
еластичні матеріали із закритою пористою
структурою зі спіненого синтетичного
каучуку у формі ізоляційних трубок різного
діаметра й листів чорного (зеленого)
кольору.
Випускаються самоклеючі типи матеріалів.
Розроблені різні марки ізоляційних
матеріалів “K-FLEX” зі спеціальними
технічними характеристиками для різних
умов застосування. З’єднання ізоляційних
матеріалів виконуються за допомогою
клею ‘’ K-FLEX”.
При ізоляції трубопроводів або
воздуховодів великого діаметра
використовується листовий матеріал, який
розрізається по необхідним розмірам.
Технічні дані по матеріалам “K-FLEX”, а так
само більш докладну інформацію щодо
типорозмірів, що випускаються, ізоляції
й аксесуарів до неї, Ви можете знайти в
спеціально розробленому каталозі, який є
в наших офіційних дистриб’юторів. Там же
Ви можете одержати спеціальну програму,
призначену для розрахунків товщини
ізоляційних матеріалів “K-FLEX”, і інші
інформаційні матеріали.

АКСЕСУАРИ ДО ІЗОЛЯЦІЇ “K-FLEX”
КЛЕЙ “K-FLEX”
Клей “K-FLEX” спеціально
розроблений для ізоляційних
матеріалів “K-FLEX”, стійкий
до старіння й атмосферним
впливам. Поверхні, оброблені
клеєм, легко й надійно
склеюються, здобуваючи технічні
характеристики вихідного
матеріалу.
ЗИМОВИЙ КЛЕЙ “K-FLEX”
Застосовується при
температурах до -15°С
ОЧИСНИК “K-FLEX”
Обробка поверхонь, що
з’єднуються, очисником
“K-FLEX” забезпечує їхнє
прекрасне склеювання. Можна
використовувати для очищення
інструмент й розведення клею,
що загустів. У запечатаній
тарі має необмежений строк
придатності.

Ізоляційні кути K90 і трійники “Т”
Готові елементи з матеріалу
“K-FLEX” поставляються у
необхідних товщинах і діаметрах,
вимагають склеювання тільки по
одному шву.

НІЖ “K-FLEX”
Конструкція ножа дозволяє
легко й швидко виконувати
прямі поздовжні розрізи на
ізоляційних трубках “K-FLEX”.
Щоб не одержати кривих
ліній або розривів при
розкрої матеріалу, необхідно
використовувати тільки гострі
леза.
ПІДВІСИ ДЛЯ ТРУБ “K-FLEX”
Використання підвісів дозволяє
уникнути зминання ізоляції в
місцях контакту трубопроводів.

ОЗДОБЛЮВАЛЬНА ФАРБА
“K-FLEX”
Акрилова фарба на водній основі
без запаху, легко наноситься
й швидко сохне, не забруднює
навколишнє середовище та
не вицвітає. Використовується
для покриття ізоляції “K-FLEX”
як усередині приміщень, так
і зовні. Має прекрасний опір
атмосферним впливам.

ізоляційні самоклеючі
стрічки, “K-FLEX”
Теплоізоляційні стрічки зі
спіненої гуми із закритими
порами товщиною 3 мм,
шириною 15, 50 або 100
мм, на одну сторону яких
нанесений клейкий шар із
захисною плівкою. Незамінні
при виконанні робіт у
важкодоступних місцях, для
вентилів і відводів, а також для
захисту з’єднань ізоляції “K-FLEX”.

ГЕРМЕТИК ‘’K-FLEX”
Призначений для герметизації
швів захисних покриттів при
розташуванні об’єктів на
відкритому повітрі.

самоклеюча стрічка ПВХ
Спеціальна самоклеюча стрічка
з ПВХ для з’єднання елементів
покриттів ізоляції, обробки швів
або склеювання.

Обладнання для нанесення
клею “К-FLEX”
Дозволяє забезпечити
рівномірне й раціональне
нанесення клею на поверхні, що
склеюються.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
При необхідності вилучите за допомогою очисника “K-FLEX” сліди бруду, пилу, масла або води з
поверхонь ізоляції, яку передбачається склеювати. Очистіть забруднені металеві поверхні.
ЗАСТОСУВАННЯ КЛЕЮ “K-FLEX”
Загальні вказівки.
Використовуйте клей “K-FLEX” з непростроченим строком придатності.
Перед застосуванням ретельно розмішайте. У випадку роботи з банками більше одного літра,
перелийте невелику кількість клею в окрему ємність і доливайте, коли це необхідно. Тримаєте
банки із клеєм щільно закритими, якщо він не використовується. Для розведення клею “K-FLEX”, що
загустів, використовуйте очисник.
При наклеюванні матеріалу “K-FLEX” по всій площі, клей “K-FLEX” повинен наноситься спочатку на
теплоізоляцію, а потім на поверхню.
Умови застосування.
Не виконуйте роботи на не відключених системах. Необхідно залишити ізоляцію на 36 годин для
висихання, перш ніж знову включити систему.
При негативній температурі до -15°С застосовується зимовий клей “K-FLEX” K-467.
Оптимальна температура застосування +20°С.
Порядок роботи.
Нанесіть клей один раз тонким рівномірним шаром на обидві поверхні, що склеюються,
використовуйте пензлик з короткою, твердою щетиною.
Почекайте поки шар клею просохне (поторкайте оброблену поверхню пальцем і переконайтеся у
відсутності “ниток” при зіткненні).
З’єднайте поверхні ізоляції “K-FLEX” і сильно стисніть їх на дуже короткий час. Не розтягуйте
матеріал при склеюванні швів, краще злегка його стиснути.
Попередньо пофарбовані поверхні.
Переконайтеся, що клей “K-FLEX” сумісний та буде приклеюватися до існуючої фарби. Застосовуйте
тільки хромоцинкові антикорозійні покриття й розчинники. Не наносіть клей “K-FLEX” на поверхні,
що містять асфальт, бітум, лляне масло.
ЧАС ВИСИХАННЯ:		
ЗБЕРІГАННЯ: 			
СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:		
ВИТРАТА КЛЕЮ:			

36 годин
у прохолодному місці
1 рік
0,2-0,3 літра на м2 поверхні

ЗАСТОСУВАННЯ ФАРБИ “K-FLEX FІNІSH”
Перед застосуванням фарбу ретельно розмішайте. Наносити фарбу тільки на очищені поверхні
ізоляції, після того, як клей “K-FLEX” остаточно висохне. У випадку застосування матеріалів “K-FLEX”
на відкритому повітрі, рекомендується виконувати покриття фарбою у два шари й не пізніше двох
тижнів після монтажу ізоляції.
ІЗОЛЯЦІЙНІ ТРУБКИ “K-FLEX” ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА
При розрізуванні трубок великого діаметра, які в процесі зберігання стають овальними або
плоскими, розріз слід робити по більш плоскій поверхні.
ВИБІР ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ “K-FLEX”
Перед початком роботи виберіть найбільш оптимальні для конкретних умов типи ізоляційних
матеріалів “K-FLEX”, їхню необхідну марку й товщину. При монтажі матеріалу на поверхні з
нержавіючої сталі, обов’язково звертайтеся за консультацією. При роботі із клеєм, фарбою й
очисником строго додержуйтесь інструкцій виробника.
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ІЗОЛЯЦІЯ ХОЛОДНИХ ПОВЕРХОНЬ
Очистіть сталеву трубу від бруду й іржі, нанесіть антикорозійне покриття. Внутрішню поверхню
кінців ізоляційних трубок “K-FLEX” приклейте до сталевої труби.
Переконаєтеся, що клейові шви міцні й надійні, особливо в місцях відводів, фланців, вентилів і т.д.
Використовуйте спеціальні підвіси для труб “K-FLEX”.
Стежте, щоб відстань між сусідніми ізольованими трубами було не менш 25 мм.

ІНСТРУМЕНТИ

Використовуйте якісні інструменти для
виконання робіт з монтажу ізоляції.
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ЛІНІЙКИ Й РУЛЕТКИ
- виконувати вимір й
проводити прямі лінії
розкрою.

НОЖИЦІ - розкроювати
матеріал.

ЦИРКУЛЬ І КРЕЙДА
- наносити розмітку й
проводити окружності для
розкрою.

МЕТАЛЕВИЙ ОБІД - точно
відрізати краї матеріалу,
змонтованого на трубі
великого діаметра при
ізоляції кутів повороту.

НОЖІ - розрізати й
розкроювати матеріал.

ПЕНЗЛІ Й ГНУЧКИЙ
ШПАТЕЛЬ - наносити клей
і фарбу. Використовуйте
пензлі з короткою твердою
щетиною.

КРОНЦИРКУЛЬ вимірювати зовнішні
діаметри.

КІЛЬЦЕВІ ПРОБІЙНИКИ - з
ріжучою крайкою різних
діаметрів - виконувати
отвори в ізоляції.
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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Фірма пропонує практичні поради, що
дозволяють швидко, легко і якісно виконувати
монтаж ізоляції “K-FLEX”.
ВИМІР ДОВЖИНИ ОКРУЖНОСТІ
Виміри виконуються за допомогою смужки
матеріалу “K-FLEX” тієї ж товщини, як і монтуємий
матеріал. Це дозволяє визначити довжину
окружності з урахуванням товщини ізоляції.
Позначте крейдою місце перехлеста. Не
розтягуйте смужку при вимірі

МОНТАЖ РОЗРІЗАНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК
Оберніть розрізану трубку навколо ділянки
змонтованого трубопроводу таким чином, щоб її
краї не нахлестувались, і нанесіть клей на обидва
краї розрізу. Обережно зруште ізоляційну трубку
по трубопроводу до необхідного місця, уникаючи
склеювання країв.

Швидко й легко можна встановити не дуже товсту
ізоляцію на трубопровід, якщо розрізану трубку
скрутити, проклеїти краї розрізу із двох сторін і
після того, як клей підсохне, розкрутити по трубі.

МОНТАЖ ЛИСТОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
Для
ізоляції
труб
великого
діаметра
використовуйте розкроєний по необхідним
розмірам листовий матеріал. Нанесіть клей
на обидва торця ізоляції, що підлягають
склеюванню. Щоб уникнути більших відходів,
визначите найбільш економічний варіант
розкрою листів “K-FLEX”.
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Не з’єднуйте краї
ФАРБУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ НА
ізоляції з нанесеним
ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ
на них клеєм
доти , поки він не
підсохне. Поторкайте
оброблену клеєм
поверхню пальцем
і переконайтеся у
відсутності “ниток” при
зіткненні.

З’єднаєте краї ізоляції
“K-FLEX” і сильно
стисніть їх на дуже
короткий час. Для
того, щоб уникнути
нерівномірного
з’єднання або
розтягання матеріалу,
починайте роботу
з кінців ізоляційної
трубки, потім
переміститеся до її
центру, далі рухайтеся
уздовж проміжних
точок.
Використовуйте
гнучкий шпатель
при нанесенні клею
“K-FLEX” на великі
поверхні. Якщо Ви
приклеюєте матеріал
“K-FLEX” по всій
площі, спочатку
нанесіть клей на
ізоляційний матеріал,
а потім на поверхню.
Коли клей досить
просохне, накладіть
лист на поверхню й
сильно притисніть на
короткий час.
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Для захисту від атмосферних впливів і
ультрафіолетових променів ізоляцію, що
перебуває на відкритому повітрі, необхідно
пофарбувати у два шари фарбою “K-FLEX”.
Другий шар фарби наноситься тільки після того,
як висохне перший (приблизно через 36 годин,
але не більш, ніж через п’ять днів). Кожні два
роки рекомендується фарбування відновляти.

ОБРІЗКИ ІЗОЛЯЦІЇ

Залишки ізоляційних трубок і листів “K-FLEX”
можна використовувати в місцях, де потрібне
невелика кількість матеріалу: при ізоляції кутів,
відводів, фланців, вентилів і т.д.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЖИТЛОВИХ,
СУСПІЛЬНИХ І ВИРОБНИЧИХ БУДИНКАХ
Теплоізоляційні
матеріали
“K-FLEX”
застосовуються для ізоляції холодильних
установок, систем опалення, вентиляції й
кондиціювання повітря, гарячого, холодного
водопостачання й санітарних систем.
При збільшенні діаметра труби збільшуються
втрати тепла, які необхідно компенсувати
збільшенням товщини застосовуваної ізоляції.

8

7

На малюнках показано три випадки застосування
матеріалів “K-FLEX” у житлових, суспільних і
виробничих будинках
3

4

Системи опалення, гарячого й холодного
водопостачання, санітарні системи.
На малюнку показані основні ділянки
ізолюємих систем
1) прямі труби
2,3) кути поворотів (коліна)
4) відводи (трійники)
5) вентилі й засувки
6) опорні ділянки труб
7) кінцеві ділянки труб
8) вигнуті під кутом секції

1

6
2
5
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Системи вентиляції
На малюнку показана
схема витяжної
вентиляції висотного
будинку. Внутрішні й
зовнішні вентиляційні
короби ізолюються за
допомогою листового
матеріалу “K-FLEX”.

A

B

Системи вентиляції
Повітропроводи (А и В) трансформовані в цьому будинку в систему кондиціювання повітря.
Стінки повітропроводів можуть бути ізольовані за допомогою листового самоклеючого матеріалу
“К-FLЕХ”.
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ІЗОЛЯЦІЙ ТРУБОПРОВОДІВ ДІАМЕТРОМ БІЛЬШ 125 мм ЗА
ДОПОМОГОЮ ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ K-FLEX
ПРЯМІ ДІЛЯНКИ ТРУБОПРОВОДІВ

1. Точно виміряйте довжину окружності
труби за допомогою смужки матеріалу
“K-FLEX” такої ж товщини, як і застосовувана
ізоляція. Позначте крейдою місце
перехлеста. Не розтягуйте смужку при
вимірі.

1

2. Відкладете необхідну довжину на листі
“K-FLEX

2

3. Акуратно відріжте матеріал по розмітці,
використовуючи металеву лінійку.

3

www.k-flex.ua

4. Нанесіть рівний шар клею “K-FLEX” на
підлягаючі склеюванню торці листової
ізоляції.

4

5. Як тільки клей підсохне, оберніть
ізоляційний лист навколо трубопроводу,
з’єднаєте краї матеріалу й сильно стисніть на
дуже короткий час. Для того, щоб уникнути
нерівномірного з’єднання або розтягання
матеріалу, починайте роботу з кінців
монтуємої ділянки, потім переміститеся
до його центру, далі рухайтеся уздовж
проміжних точок.

5

6. Ретельно приклейте краї отриманої
ізоляційної трубки до раніше змонтованого
матеріалу.

6

Забезпечте збіг поздовжніх швів сусідніх
секцій ізоляції, повертаючи створені
трубки навколо трубопроводу до їхнього
остаточного з’єднання.
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БАГАТОШАРОВА ІЗОЛЯЦІЯ
Перший шар ізоляції виконується відповідно
до рекомендацій даного керівництва
(див. сторінки 8,14,40). Для другого шару
переважніше використовувати листовий
матеріал.
Звертайтеся в технічний відділ фірми
ІK Іnsulatіon Group за консультацією
у випадку, якщо температура рідини
усередині трубопроводу нижче - (- 40° С)

1. Очистіть поверхню першого шару ізоляції
за допомогою очисника “K-FLEX”.

1

2. Виміряйте загальний діаметр разом з
першим шаром ізоляції.

2

3. Відріжте лист необхідних розмірів для
другого шару.
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3

4. Нанесіть рівний шар клею “K-FLEX” на
підлягаючі склеюванню краї матеріалу.
Не склеюйте разом два шари ізоляції.

4

5. Як тільки клей підсохне, оберніть
ізоляційний лист навколо трубопроводу,
з’єднайте краї матеріалу й дуже сильно
стисніть на дуже короткий час.

5

6. Ретельно приклейте краї отриманої
ізоляційної трубки до раніше змонтованого
матеріалу.

6

7. Забезпечте розбіжність поздовжніх і
поперечних швів двох шарів ізоляції (див.
малюнок).

7

ПОВЗДОвжній
ШОВ

ПОПЕРЕЧНиЙ ШОВ
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ІЗОЛЯЦІЯ ПРЯМИХ ДІЛЯНОК
ТРУБОПРОВОДІВ ЛИСТОВИМ МАТЕРІАЛОМ
“K-FLEX ST” 1500 мм
IK Insulation Group пропонує листовий
матеріал К FLEX ST 1500 мм трьох типів:
стандартний, самоклеючий і самоклеючий з
алюмінієвим покриттям.

Збільшення ширини матеріалу
на 50% дозволяє скоротити час
монтажу за рахунок зменшення
кількості стиків ізоляції, особливо
на довгих, прямих ділянках
трубопроводів великого діаметра.

h 1500 mm

h 1000 mm
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1. Виміряйте довжину окружності труби
використовуючи смужку матеріалу “K-FLEX”
тієї ж товщини, що й застосовувана ізоляція.

1

2. Відріжте лист необхідних розмірів.

2

3. Нанесіть рівний шар клею K-FLEX” на
підлягаючі склеюванню торці листової
ізоляції. Як тільки клей підсохне, оберніть
лист навколо трубопроводу, з’єднайте
кінці матеріалу й сильно стисніть їх на дуже
короткий час. Ретельно приклейте краї
отриманої ізоляційної трубки до раніше
змонтованого матеріалу.

3

4.При використанні самоклеючого листового
матеріалу акуратно видаліть захисну плівку,
притисніть лист до ізолюючої поверхні.
Перед початком роботи очистіть поверхню
трубопроводу за допомогою очисника
K-FLEX.
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КУТИ
Для ізоляції кутів труб великого діаметра
використовуйте листовий матеріал.
1. Виміряйте внутрішній радіус вигину
трубопроводу за допомогою відвіса й
перпендикулярної йому лінійки, як показано
на малюнку. (Відвіс і лінійка розташовуються
на початку вигину труби).

1

2. Проведіть на ізоляційному матеріалі
дві перпендикулярні прямі. Накресліть за
допомогою циркуля контур внутрішнього
радіуса вигину трубопроводу із центром у
точці перетинання прямих.

2

3. Виміряйте довжину окружності труби,
використовуючи смужку матеріалу “K-FLEX”
тієї ж товщини, що й застосовувана ізоляція.
Не розтягуйте смужку при вимірі!

3
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4. Розділіть довжину окружності труби навпіл
і відзначте на смужці цей розмір.

4

5. Перенесіть цей розмір на лист “K-FLEX”,
відклавши його від лінії внутрішнього
радіуса вигину трубопроводу. Проведіть за
допомогою циркуля другу окружність із того
ж центру через відзначену точку.

5

6. Акуратно виріжте по прокреслених лініях
першу напівсекцію ізоляційного кута.

6

Дуже важливо, щоб деталь була вирізана
точно по викрійці, і її краї були гладкими й
рівними.

7. Використовуйте першу напівсекцію
як лекало й виріжте з іншого листа другу,
дзеркальну напівсекцію ізоляційного кута.
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8. Сполучіть краї двох напівсекцій
ізоляційного кута. Нанесіть клей “K-FLEX” на
краї більшого радіуса.

8

9. Після того, як клей підсохне, пригорніть дві
напівсекції одну до іншої спочатку з одного,
а потім із протилежного кінця, зробивши
короткі з’єднання. По черзі виконуйте
невеликі шви з кожного кінця, рухаючись до
центру.

9

10. Особливо ретельно з’єднайте залишок
шва в центрі напівсекцій.

11. Виверніть отриманий виріб і ще раз
здавите пальцями шов по всій довжині із
внутрішньої сторони.
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11

12. Нанесіть клей уздовж внутрішніх країв
деталі ізоляційного кута, почекайте, поки він
підсохне.

12

13. Оберніть виготовлену деталь навколо
вигину трубопроводу, з’єднайте проклеєні
кінці матеріалу “K-FLEX” і дуже сильно
стисніть їх на короткий час.

13

14. Точно підріжте кінці кутової секції,
використовуючи металевий обід.

14

15. Ретельно приклейте краї ізоляційного
кута до труби й до іншої ізоляції.
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ГОТОВІ ІЗОЛЯЦІЙНІ КУТИ К 9О°
ІK Іnsulatіon Group робить уже готові
ізоляційні кути K 90 з матеріалу “K-FLEX”
різної товщини і діаметрів для вигинів
трубопроводів під кутом 90°. Ці вироби
дозволяють спростити монтаж ізоляції,
підвищити якість і скоротити час виконання
робіт.
Ізоляційні кути моделюються на комп’ютерах
і забезпечують точну посадку заздалегідь
виготовленої деталі на вигин трубопроводу.

1. Виміряйте діаметр ізолюємої труби.
Виберіть відповідний до цього діаметра
ізоляційний кут К 90 з необхідною товщиною
матеріалу.

1

Наприклад:

Ø

Товщина 19

Товщина 25

48

19 x 48

25 x 48

114

19 x 114

25 x 114
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2. Нанесіть клей “K-FLEX” на краї деталі, які
необхідно склеїти.

3. Після того, як клей підсохне, помістите
ізоляційний кут на вигин трубопроводу.

4. З’єднайте краї матеріалу й сильно стисніть
їх на дуже короткий час.
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ТРІЙНИКИ

1. Визначите за допомогою лінійки довжину
листового матеріалу “K-FLEX”, необхідну для
виконання ізоляції з’єднання. Виміряйте
довжину окружності горизонтальної труби,
використовуючи смужку матеріалу “K-FLEX”
тієї ж товщини, що й застосовувана ізоляція.
Не розтягуйте смужку при вимірі

1

2. Нанесіть отримані розміри на ізоляційний
лист “K-FLEX”, як показано на малюнку.
Накресліть за допомогою циркуля два
півкола радіусом рівним половині діаметра
вертикальної труби для пропуску відводу.

2

3. Виріжте по контуру намальовану деталь,
нанесіть клей “K-FLEX” на краї, які необхідно
склеїти.
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3

4. Після того, як клей підсохне, оберніть
ізоляцію навколо трубопроводу,
пропустивши відвід у призначене для нього
отвір. З’єднайте краї матеріалу й сильно
стисніть їх на дуже короткий час.

4

5. Виміряйте довжину окружності відводу,
використовуючи смужку матеріалу “K-FLEX”
тієї ж товщини, що й застосовувана ізоляція,
визначите необхідну довжину ізоляції
відводу. Нанесіть отримані розміри на
ізоляційний лист “K-FLEX”, як показано на
малюнку, і виріжте викрійку, залишаючи
досить місця на листі з боку (а) для
продовження креслення.

5

6. Покладіть ізоляційний лист на відвід,
присуньте його впритул до ізоляції
горизонтальної труби. Виміряйте горловину
відводу (див. малюнок).

6
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a

7. Розділіть сторону вирізаної викрійки, яка
відповідає довжині окружності відводу, на
чотири рівні частини. Нанесіть на викрійку
розмір горловини відводу, Накресліть за
допомогою циркуля п’ять окружностей
із центрами, як показано на кресленні,
радіусом рівним розміру горловини відводу.
Проведіть плавну криву лінію, що з’єднує всі
дуги намальованих окружностей.

8. Акуратно відріжте матеріал по остаточній
кривій. Скосіть краї опуклих ділянок кривої
лінії в напрямку до внутрішньої поверхні
ізоляції “K-FLEX”. Нанесіть клей “K-FLEX” на
краї, які необхідно склеїти. Почекайте, поки
клей підсохне.

9. Оберніть виготовлену деталь навколо
відводу трубопроводу, з’єднайте проклеєні
кінці матеріалу “K-FLEX” і сильно стисніть їх
на дуже короткий час. Приєднайте отриману
трубку до іншої ізоляції, ретельно склейте їх
разом.
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8

9

ГОТОВІ ІЗОЛЯЦІЙНІ ТРІЙНИКИ “Т”
ІK Іnsulatіon Group робить вже готові
ізоляційні трійники “Т” з матеріалу “K-FLEX”
різної товщини і діаметрів. Ці вироби
дозволяють спростити монтаж ізоляції,
підвищити якість і скоротити час виконання
робіт.
Ізоляційні трійники моделюються на
комп’ютерах і забезпечують тонну посадку
заздалегідь виготовленої деталі на трійник
трубопроводу.
Приклад маркування трійників:

Ø

Товщина 13

Товщина 19

48

13 x 48

19 x 48

89

13 x 89

19 x 89

1

1. Виміряйте діаметр ізолюємої труби.
Виберіть відповідний до цього діаметра
трійник “Т” з необхідною товщиною
матеріалу. Нанесіть клей “K-FLEX” на краї
деталі, які необхідно склеїти.

2. Після того, як клей підсохне, помістите
ізоляційний трійник на трійник
трубопроводу, з’єднайте проклеєні краї
матеріалу й сильно стисніть їх на дуже
короткий час.
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ПЕРЕХІДНИКИ
Для ізоляції листовим матеріалом “K-FLEX”
концентричних перехідників, що з’єднують
трубопроводи різних діаметрів, виконайте
наступні виміри:

1

Мінімальный діаметр

1. Виміряйте висоту перехідника, включаючи
зварені шви.

h

Максимальний діаметр

2. За допомогою кронциркуля виміряйте
максимальний і мінімальний діаметри труб,
що сполучаються, додайте подвійну товщину
листа “K-FLEX” до кожного з вимірів (див.
малюнок 1).

3. Проведіть на матеріалі “K-FLEX” центральну
лінію. Перенесіть усі отримані виміри
(максимальний і мінімальний діаметр труб,
що з’єднуються, висоту перехідника) на
лист “K-FLEX”, використовуючи центральну
лінію. Проведіть лінії через кінці відрізків
до перетинання із центральною лінією, як
показано на малюнку.

4.За допомогою циркуля проведіть із точки
перетинання прямих дві дуги через кінці
відрізків з вимірами діаметрів.
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5. Виміряйте довжину окружності труби
більшого діаметра, використовуючи смужку
матеріалу “K-FLEX” тієї ж товщини, що й
застосовувана ізоляція.

6. Відміряйте половину довжини
обмірюваної окружності на цій смужці.
Встановіть її уздовж більшої дуги,
сполучивши центр із центральною лінією.
Проведіть два відрізки з’єднуючих центр дуг
з відмітками окружності на вимірювальній
смужці.

7. Акуратно виріжте отриману деталь, як
показано на малюнку.

8. Нанесіть клей “K-FLEX” на краї, що
з’єднуються. Дайте клею підсохнути, потім
оберніть виготовлений елемент ізоляції
навколо перехідника, з’єднайте проклеєні
краї матеріалу “K-FLEX” і сильно стисніть їх
на дуже короткий час. Починайте роботу з
кінців шва, потім переходьте до середини.

9. Ретельно склейте разом перехідник і іншу
ізоляцію.
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ФЛАНЦІ
При виконанні ізоляції фланців необхідно
дуже точно вирізати два кільця з матеріалу
“K-FLEX”.

1. Ізолюйте труби, що примикають до
фланців, впритул присунувши матеріал
“K-FLEX”.

1

2. Виміряйте діаметр труби разом з ізоляцією.

2

3. Виміряйте діаметр фланців.
Для труб з холодоносієм рекомендується
заповнювати простір між фланцями
матеріалом “K-FLEX”.
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4. За результатами вимірів обчисліть радіуси
ізоляційних кілець. Прочертіть за допомогою
циркуля зовнішню й внутрішню окружності
кілець на двох різних шматках матеріалу
“K-FLEX” відповідної товщини.

4

Точно й акуратно виріжте обидва кільця.
Використовуйте ніж з гострим кінцем.

5. Розріжте два кільця з однієї сторони.

6. Встановіть кільця у зовнішніх поверхонь
кожного фланця, з’єднайте їхні розрізані
кінці за допомогою клею “K-FLEX”.
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6

7. Визначить довжину окружності фланців за
допомогою смужки матеріалу тієї ж товщини,
що й застосовувана ізоляція.

7

8. Виміряйте відстань між зовнішніми
поверхнями ізоляційних кілець, які
встановлені на фланцях.

8

9. Нанесіть отримані розміри на лист “K-FLEX”,
як показано на малюнку.

9
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10. Рівно виріжте отриманий прямокутникмуфту.

11. Нанесіть клей на краї муфти. Почекайте,
поки клей підсохне, оберніть ізоляційну
смугу навколо фланців, з’єднайте краї
матеріалу й сильно стисніть на дуже
короткий час, виконуйте роботу від кінців
шва до його середини.

12. Ретельно проклейте місця з’єднання двох
ізоляційних кілець із муфтою й з ізоляцією на
трубопроводі.

www.k-flex.ua
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11

12

ВЕНТИЛІ Й ЗАСУВКИ
Спочатку ізолюйте труби, що примикають
до вентиля, впритул присунувши матеріал
“K-FLEX”.

1.Виміряйте діаметр труби разом з ізоляцією
й діаметр фланців.

2. За результатами вимірів обчисліть радіуси
ізоляційних кілець. Прочертіть за допомогою
циркуля зовнішню й внутрішню окружності
кілець на двох різних шматках матеріалу
“K-FLEX” відповідної товщини.
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1

2

3. Точно й акуратно виріжте обидва кільця.
Використовуйте ніж з гострим кінцем.

3

4. Розріжте два кільця з однієї сторони.

4

5. Встановіть кільця у зовнішніх сторін
кожного фланця, з’єднайте їхні розрізані
кінці за допомогою клею “K-FLEX”.

5

6. Ретельно проклейте місця з’єднання обох
кілець із ізоляцією на трубопроводі.
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7. Визначить довжину окружності фланців за
допомогою смужки матеріалу тієї ж товщини,
що й застосовувана ізоляція.

7

8. Виміряйте відстань між зовнішніми
поверхнями ізоляційних кілець, які
встановлені на фланцях.

8

9. Нанесіть отримані розміри на лист “K-FLEX”
і проведіть середню лінію, як показано на
малюнку.

9
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10. Виміряйте діаметр горловини вентиля.

10
Ø

11. Обчисліть значення радіуса, Прочертіть
на кінцях прямокутника за допомогою
циркуля два півкола із центрами на середній
лінії.

11

12. Рівно виріжте отриману деталь по
контуру. Нанесіть клей на краї, що
з’єднуються.

12
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13. Почекайте, поки клей підсохне, оберніть
вирізану деталь навколо фланців вентиля,
пропустивши його горловину в отриманий
отвір. З’єднайте краї матеріалу й сильно
стисніть їх на дуже короткий час.

14. Виміряйте діаметр торцевих фланців і
визначите форму й розмір пластини, через
яку повинне встановлюватися ізоляційне
кільце.

15. Перенесіть усі виміри на лист “K-FLEX” і
виріжте диск.
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14

15

16. Розріжте ізоляційне кільце з однієї
сторони.

17. Нанесіть клей на краї розрізу. Після
того, як клей підсохне, встановіть деталь
на горловину вентиля й з’єднайте разом
проклеєні кінці матеріалу. Приклейте
внутрішні краї ізоляційного кільця до
пластини вентиля.

18. Виміряйте довжину окружності торцевого
ізоляційного диска за допомогою смужки
“K-FLEX” тієї ж товщини.
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17
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19. Перенесіть отриманий вимір на листовий
матеріал. Розділіть цей відрізок на чотири
частини й проведіть лінії, рівні розмітці.

19

20. Визначите на місці мінімальну й
максимальну глибину горловини вентиля
з урахуванням товщини ізоляції торцевого
фланця.

20
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21. Відкладіть на листі “K-FLEX” по лініях
розмітки відрізки довжиною рівній
мінімальній і максимальній глибині
горловини вентиля, як показано на малюнку.

21

22. Використовуючи різницю між довжинами
накреслених відрізків як радіус, проведіть
за допомогою циркуля п’ять окружностей із
центрами на кінцях цих відрізків. Проведіть
плавну криву лінію, що з’єднує всі дуги
намальованих окружностей, як показано на
кресленні.

22
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23. Акуратно відріжте матеріал по остаточній
кривій.

24. Скосіть краї опуклих ділянок кривої лінії
в напрямку до внутрішньої поверхні ізоляції
“K-FLEX”.

25. Нанесіть клей “K-FLEX” на краї, які
необхідно склеїти. Почекайте, поки клей
підсохне. Оберніть виготовлену деталь
навколо горловини вентиля, з’єднаєте
проклеєні кінці матеріалу “K-FLEX” і сильно
стисніть їх на дуже короткий час.
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24

25

26. Ретельно приклейте ізоляцію горловини
вентиля до вже змонтованої ізоляції корпуса
вентиля.

26

27. Склейте клеєм “K-FLEX” місця з’єднання
ізоляційних дисків усіх фланців з матеріалом
покриття вентиля й горловини (див.
малюнок).

27

28. Уважно перевірте якість виконання всіх
швів. Тепер вентиль повністю ізольований.

28
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НАКЛ0ННі ВЕНТИЛІ
Спочатку ізолюйте труби, що примикають
до вентиля, впритул присунувши матеріал
“K-FLEX”.

1. Виконайте ізоляцію фланців, як описано в
розділі “ФЛАНЦІ” даного керівництва (див.
сторінку 58).

1

2. Виміряйте відстань між зовнішніми
поверхнями ізоляційних кілець,
установлених на фланцях, і від зовнішньої
поверхні кожного ізоляційного кільця до
горловини вентиля.

2

3. Визначите діаметр горловини вентиля.
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4. Визначите довжину окружності фланців за
допомогою смужки матеріалу тієї ж товщини,
що й ізоляція.

4

5. Перенесіть усі виконані виміри на лист
ізоляції. Накресліть на матеріалі прямокутник
з розмірами, певними відповідно до вказівок
пунктів 2 і 4. Відкладіть на двох сторонах
прямокутника відрізки рівні відстаням від
ізольованих фланців до горловини вентиля,
обмірювані по вказівках пункту 2, і проведіть
за допомогою циркуля окружності через
кінці цих відрізків, як показано на кресленні.

5

6. Рівно виріжте отриману деталь по контуру.
Нанесіть клей на краї, що з’єднуються.
Почекайте, поки клей підсохне, оберніть
вирізану деталь навколо фланців вентиля,
пропустивши його горловину в отриманий
отвір. З’єднайте краї матеріалу й сильно
стисніть їх на дуже короткий час. Ретельно
проклейте місця з’єднання вирізаної деталі з
ізоляційними кільцями фланців.

7. Виріжте прямокутний шматок з матеріалу
“K-FLEX” відповідно до розмірів механізму
вентиля й встановіть його, як показано на
малюнку.
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7

8. Виріжте з листа “K-FLEX” кільце із зовнішнім
діаметром рівним діаметру колеса крана
вентиля й внутрішнім діаметром рівним
діаметру ізоляційної муфти на механізмі
вентиля. Розріжте кільце з однієї сторони
й встановіть його, як показано на малюнку.
З’єднайте розрізані кінці за допомогою
клею “K-FLEX” і ретельно проклейте місця
з’єднання кільця з ізоляцією на механізмі
вентиля.

8

9. Виміряйте відстані (а й b) від ізоляції
фланців вентиля до вирізаного кільця з
урахуванням його товщини.

9
b
a

10. Виміряйте довжину окружності
ізоляційного кільця за допомогою смужки
“K-FLEX” тієї ж товщини. Перенесіть
отриманий вимір на листовий матеріал і
відкладіть від його кінців перпендикулярні
відрізки довжиною b, від його середини
відрізок довжиною а. Проведіть за
допомогою циркуля дуги окружностей,
як показано на кресленні, при цьому
окружність, розташована в центрі, має радіус
рівний чверті діаметра ізольованого вентиля
(див. малюнок 6).

11. Проведіть плавну криву лінію, що з’єднує
всі дуги, як показано на кресленні.
Акуратно відріжте матеріал по остаточній
кривій.
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b

12. Скосіть краї опуклих ділянок кривої лінії
в напрямку до внутрішньої поверхні ізоляції
“K-FLEX”.

12

13. Оберніть виготовлену деталь навколо
ізоляційного кільця механізму вентиля,
склейте кінці деталі. Ретельно приклейте її
до ізоляційного кільця й до ізоляції фланців
вентиля.

13

14. Виготовіть знімну циліндричну кришку з
матеріалу “K-FLEX” по розмірах, позначених
на малюнку.

14

h
h

15. Після приміряння склейте всі з’єднання
кришки клеєм “K-FLEX”.
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РЕЗЕРВУАРИ
Перед початком робіт ретельно очистіть
поверхню резервуара за допомогою
очисника “K-FLEX”.

1. Виконайте ізоляцію стінок резервуара.
Спочатку виміряйте периметр резервуара,
використовуючи смужку матеріалу ‘K-FLEX”
тієї ж товщини, що й застосовувана ізоляція.
Не розтягуйте смужку при вимірі. Потім
визначите висоту стінок металевої ємності.

1

2. Перенесіть отримані розміри на
ізоляцію “K-FLEX” і виріжте заготовку.
Нанесіть клей “K-FLEX” на всю поверхню
листа, використовуючи гнучкий шпатель.
Промастіть стінки резервуара клеєм за
допомогою пензлика. Нанесіть клей на торці
листа, що підлягають склеюванню. Після того,
як клей просохне, встановіть лист на ємність,
потім з’єднайте його краї й сильно стисніть їх
на дуже короткий час.

2
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3. Для ізоляції кришки (днища) резервуара
необхідно виміряти криволінійну поверхню.
Використовуйте смужку матеріалу “K-FLEX”
тієї ж товщини, що й застосовувана ізоляція,
не розтягуйте її при вимірі.

3

У випадку, якщо ізолюєма площа має більші
розміри, склейте разом кілька листів ізоляції
“K-FLEX”.

4. Накресліть на матеріалі окружність
радіусом рівним половині розміру,
отриманого при вимірі криволінійної
поверхні.
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5. Акуратно виріжте накреслене коло.

6. Нанесіть клей “K-FLEX” на всю поверхню
вирізаної деталі.

7. Промастіть кришку (днище) резервуара
клеєм “K-FLEX”.
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6

7

8. Коли клей підсохне, Встановіть ізоляційне
коло на кришці резервуара. Акуратно
пригорніть ізоляцію до поверхні, починайте
роботу із центру й поступово переміщайтеся
до країв заготовки.

9. Проклейте шов між ізоляцією стінок і
кришки (днища) резервуара.

10. Після того, як клей підсохне, з’єднаєте
краї матеріалів і сильно стисніть їх разом на
дуже короткий час.
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ІЗОЛЯЦІЯ РЕЗЕРВУАРІВ ЛИСТОВИМ
МАТЕРІАЛОМ “K-FLEX”.

1

Фірмою випускається самоклеючий
матеріал в рулонах висотою 1000 мм і
1500 мм
1. Перед початком робіт ретельно очистіть
поверхні резервуара за допомогою очисника
“K-FLEX”. Ізоляція стінок резервуара
відповідно до інструкцій на сторінці 76
даного керівництва. Нанесіть розміри
на самоклеючий лист і відріжте шматок
матеріалу, необхідний для ізоляції стінок
ємності.

2. Акуратно відклейте захисну плівку з
одного кінця листа “K-FLEX” і закріпіть цей
кінець на стінці резервуара. Поступово
видаляйте захисну плівку і притискайте
самоклеючий матеріал до ізолююмої
поверхні.

2

3. Після того, як стінки ємності будуть
ізольовані, з’єднайте крайки ізоляційного
листа за допомогою клею “K-FLEX”. Ізоляцію
кришки (днища) резервуара виконуйте
відповідно до інструкцій на сторінках 77-79
даного керівництва для несамоклеючого
матеріалу, відмінність полягає тільки у
видаленні захисної плівки.

3
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Повітропроводи
ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ Й КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛИСТОВОГО
МАТЕРІАЛУ “K-FLEX”

1. Перед початком робіт ретельно Очистіть
поверхні повітропроводів за допомогою
очисника “K-FLEX”.
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2. Виміряйте повітропровід, перенесіть
отримані розміри на ізоляційний лист і
відріжте від рулону необхідний для ізоляції
шматок матеріалу.

2

3. Нанесіть клей “K-FLEX” на всю поверхню
листа “K-FLEX”. Промастіть ізолюєму
поверхню клеєм. Після того, як клей
підсохне, встановіть лист на повітропровід.

3

У даному прикладі рекомендується спочатку
ізолювати нижню поверхню повітропроводу,
потім бічні поверхні й тільки потім верхню.

4. Ретельно склейте разом краї листів
“K-FLEX” за допомогою клею “K-FLEX”.
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ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ Самоклеючого
ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ K-FLEX.

1

1. При використанні самоклеючого
матеріалу виконуйте очищення поверхонь,
розрізку ізоляції відповідно до інструкції
на сторінках 81-82 цього посібника, як для
несамоклеючого матеріалу, відмінність
полягає тільки у видаленні захисної плівки
перед приклеюванням на поверхню
воздуховода.

2. Акуратно відклейте захисну плівку з
одного кінця листа “K-FLEX” і закріпіть цей
кінець на поверхні повітроводу в початковій
позиції (а). Поступово видаляйте захисну
плівку і притискайте самоклеючий матеріал
до ізолююмої поверхні.

2

У даному прикладі рекомендується спочатку
ізолювати нижню поверхню повітропроводу,
потім бічні поверхні й тільки потім верхню.

3. Ретельно склейте разом краї листів
“K-FLEX” за допомогою клею “K-FLEX”.
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ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
Й КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ
K-FLEXST 1500 мм.

1

Використання листового матеріалу в рулонах
висотою 1500 мм дозволяє скоротити
відходи й зменшити час монтажу ізоляції.
1. Перед початком робіт ретельно очистіть
ізолюємі поверхні за допомогою очисника
“K-FLEX”. Зніміть розміри з ізолюємої ділянки
повітропроводу.
2. Перенесіть отримані розміри на
ізоляційний лист і відріжте від рулону
необхідний для ізоляції шматок матеріалу.
Розкрій ізоляції K-FLEX ST 1500 мм уздовж
висоти (а) дозволяє суттєво заощадити
матеріал у порівнянні з його розкроєм
уздовж довжини листа (b).
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3. Нанесіть клей “K-FLEX” на всю поверхню
відрізаного листа “K-FLEX”. Промастіть
ізолюєму поверхню клеєм. Після того,
як клей підсохне, оберніть лист навколо
повітропроводу.

Приклейте самоклеючу ізоляційну стрічку
“K-FLEX ‘на стик матеріалу на ребрі
повітропроводу.
Перевага K-FLEX ST1500 мм полягає ще й
у тому, що для виконання ізоляції ділянки
повітропроводу потрібно тільки один розріз
і виходить тільки один стик матеріалу.

www.k-flex.ua
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ІЗОЛЯЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ Самоклеючого
ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ K-FLEXST 1500 мм
Застосування самоклеючого матеріалу
“К-FLEX” ST 1500 мм дозволяє заощаджувати
час для монтажу ізоляції, тому що не вимагає
нанесення клею на поверхні.

Після того, як поверхні будуть очищені
й необхідний шматок матеріалу буде
відрізаний, відклейте захисну плівку з
одного кінця листа “K-FLEX” і закріпіть його
на поверхні повітропроводу Поступово
видаляйте захисну плівку і притискайте
самоклеючий матеріал до ізолююмої поверхні.

www.k-flex.ua

