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SPIS TREŚCI Rurociągi izolacyjne do systemów chłodzenia, ogrzewania lub klimatyzacji 
wymagają metodycznego podejścia, a także odpowiednich narzędzi do 
prawidłowego wykonania zadania.

Produkty K-FLEX® są wspierane przez szeroką gamę akcesoriów 
zaprojektowanych specjalnie, aby pomóc instalatorowi.

Ten podręcznik zawiera wiele informacji i praktycznych wskazówek,  
a także jasne, ilustrowane instrukcje krok po kroku, aby zapewnić szybkie 
i łatwe uzyskanie najlepszych rezultatów.

Niebieska strzałka: wskazuje punkty lub miejsca klejenia 

Linie lub zielone strzałki: wskazują wymiar określonego 
elementu, który musi zostać zmierzony.

Linia ze strzałką czerwoną: wskazuje ruch wykonywany 
podczas mierzenia lub montażu.

PRZEWODNIK PO SYMBOLACH

K-FLEX®

INSTRUKCJE  
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AKCESORIA

K-FLEX® produkuje elastyczne elastomerowe otuliny i maty izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego.

Oferujemy również wersje samoprzylepne.

Dostępnych jest wiele rodzajów produktów, od otulin po płaskie arkusze, o specyficznych parametrach technicznych dla poszczególnych zastosowań. Ilekroć 
produkt K-FLEX® aplikowany jest na zewnątrz, musi być on przykryty lub platerowany w celu ochrony przed promieniowaniem UV i pogodą (np. arkuszem 
blachy stalowej lub aluminiowej, bądź to płaszczami K-FLEX® AL CLAD, K-FLEX® IC CLAD lub K-FLEX® IN CLAD)

Tam, gdzie izolacja jest nacięta do celów montażowych, jej właściwości termoizolacyjne są utrzymywane przy użyciu odpowiedniego kleju K-FLEX®.

W przypadku rur lub przewodów o dużej średnicy izolację przeprowadza się za pomocą arkuszy elastomerowych przyciętych na wymiar.

Informacje techniczne na temat produktów K-FLEX® oraz szczegóły dotyczące dostępnych rozmiarów można znaleźć w indywidualnych kartach katalogowych, 
które są dostępne w dziale technicznym K-FLEX®.

K-FLEX® zaleca przeprowadzenie montażu zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami, aby zoptymalizować skuteczność izolacji.

KLEJ K-FLEX® 

Przeznaczony do klejenia pianki kauczukowej 
wykorzystywanej do termoizolacji przewodów  
i innych elementów w instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. Jest klejem 
szybkoschnącym i charakteryzuje się wysoką 
odpornością termiczną. 

ROZPUSZCZALNIK K-FLEX®

Przeznaczony jest do rozcieńczenia kleju 
K-FLEX® K 414 w przypadku jego nadmiernego 
zgęstnienia. Może być również stosowany do 
odtłuszczania powierzchni metalowych przed 
zastosowaniem kleju K-FLEX®. 

FARBA K-FLEX® K-FINISH 

K-FLEX® K-FINISH służy do zabezpieczania 
zewnętrznej powłoki materiałów kauczukowych 
K-FLEX® (maty, otuliny) przed działaniem 
czynników zewnętrznych, zwłaszcza przed 
promieniowaniem UV. W celu prawidłowego 
zabezpieczenia powierzchni należy pokryć 
równomiernie izolację kauczukową warstwą farby 
K-FINISH. Farba po wyschnięciu jest elastyczna, 
zabezpiecza przed zabrudzeniami i wodą, jest 
w pełni zmywalna. 
Narzędzia do malowania: pędzle, wałki. Narzędzia 
po skończonej pracy myć czystą wodą.

KOLANA I TRÓJNIKI 

Jeden z elementów montażowych systemu 
izolacyjnego K-FLEX®. Montowane przy użyciu 
kleju oraz kauczukowych taśm wykończeniowych. 

OBEJMY TERMOIZOLACYJNE  
K-FLEX® PIPE SUPPORT

Zapewniają ciągłość warstwy izolacyjnej  
w miejscach podwieszenia lub podparcia 
instalacji. Redukują ryzyko powstawania mostków 
termicznych, co jest szczególnie istotne  
w przypadku systemów chłodniczych. 

TAŚMY K-FLEX® 

Antykondensacyjne, samoprzylepne taśmy 
kauczukowe K-FLEX® o grubości 3 mm 
i szerokości 5 cm. Służą do doszczelniania 
połączeń oraz izolacji armatury.

APLIKATOR DO KLEJU K-FLEX®

Jest praktycznym urządzeniem ułatwiającym 
rozprowadzanie kleju. Kontrolowanie uprzednio 
rozcieńczonego strumienia wypływającego kleju 
pozwala na odpowiednie dozowanie i większą 
dokładność rozprowadzanej na powierzchni 
izolacji warstwy kleju. 
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KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I AKCESORIÓW

NARZĘDZIA
Wybór dobrych narzędzi jest niezbędny do wykonywania prac zgodnie z najwyższymi standardami.

OPASKA METALOWA
ułatwia docinanie izolacji 
na końcach rur o dużych 
średnicach.

NOŻYCZKI 
ułatwiają cięcie materiału 
izolacyjnego.

CYRKIEL I KREDA  
aby narysować linie 
odniesienia dla pomiarów 
i cięć.

PĘDZLE I SZPATUŁKA  
służą do nanoszenia kleju.

METALOWE WYCINAKI
ich ostre krawędzie 
umożliwiają wycinanie 
otworów w izolacji.

W
H
ITE

PRZYMIARY I TAŚMA 
MIERNICZA 
aby mierzyć i rysować linie 
do cięcia.

NOŻE
używaj zarówno noży 
o długim, jak i krótkim ostrzu,  

PRZYMIAR (MACKA) 
by sprawdzać wymiary 
zewnętrzne powierzchni do 
izolowania.
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CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone.
Zanieczyszczone powierzchnie muszą być oczyszczone środkiem czyszczącym — rozpuszczalnikiem K-FLEX®.

POWIERZCHNIE POWLEKANE
W przypadku powierzchni malowanych trzeba mieć pewność, że klej zgadza się z powłoką. 
Nie należy stosować kleju na powierzchniach pokrytych produktami zawierającymi bitum, asfalt lub olej lniany.
Należy stosować tylko środki antykorozyjne i odrdzewiacze chromowo-cynkowe.

UŻYCIE ŚRODKÓW WIĄŻĄCYCH/KLEJÓW
Przygotowanie: przed rozpoczęciem klejenia klej należy dobrze wymieszać.
Warunki użycia: izolowana instalacja nie może pracować, a podjęcie ponownej eksploatacji może nastąpić dopiero 36 godzin po montażu. 
Praca przy silnie operującym słońcu nie jest wskazana.
Optymalna temperatura pracy wynosi +20°C. 
Użycie w temperaturze poniżej +5°C nie jest wskazane, gdyż czas schnięcia jest bardzo długi. 
Praca powyżej +30°C znacznie skraca schnięcie.

CZAS UTWARDZANIA: 36 godzin.
PRZECHOWYWANIE: w chłodnych warunkach, z dala od zimna i ciepła.
DATA WAŻNOŚCI: jeden rok od otwarcia.
ZUŻYCIE: z arkuszami izolacyjnymi, około 7 m2 z 1 litra.

DOBÓR ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY IZOLACJI
Dobór grubości warstwy zależy od rodzaju izolowanej instalacji. Przy stale zmieniających się temperaturach, wilgotności powierzchni i medium należy obliczać 
grubość izolacji dla każdego elementu. Nie zapomnij — doradca K-FLEX® może udzielić fachowej porady.

UŻYWANIE MATERIAŁU IZOLACYJNEGO K-FLEX®

Otuliny izolacyjne, które są owalne lub spłaszczone (np. większe przekroje), należy przeciąć wzdłuż spłaszczonej powierzchni.

KORZYSTANIE Z INSTALACJI CHŁODNICZEJ I SYSTEMÓW KLIMATYZACJI
Powierzchnie stalowe pokryć inhibitorem rdzy przed nałożeniem izolacji.
Farbę należy pozostawić na minimum 24 godziny do wyschnięcia.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas klejenia krytycznych obszarów, takich jak zakrzywione sekcje, kołnierze i wsporniki. Upewnij się, że końce materiału 
izolacyjnego są zawsze mocno przymocowane do rury.
Nie nakładaj izolacji, gdy części są zbyt blisko siebie, ponieważ spowoduje to zgniecenie izolacji i utratę niektórych jej właściwości.
Wykonując szczególnie skomplikowane instalacje na stali niklowej, skontaktuj się z naszym biurem technicznym.
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RADY PRAKTYCZNE
Wiele zadań napotkanych podczas izolowania 
systemu jest powtarzalnych. Staraliśmy się 
podać przykłady, które mogą od razu przynieść 
optymalne wyniki, oszczędzając czas i wysiłek.

POMIAR OBWODU

Obwód rury należy ustalić za pomocą uciętego 
pasa z maty K-FLEX®, który owija się bez 
rozciągania i ściskania wokół rury.
W miejscu nakładania się pasa należy go 
zaznaczyć i rozciąć.

Użyj płaskiej szpatułki 
do rozprowadzania 
kleju po dużych 
powierzchniach. Jeśli 
cała powierzchnia może 
być zaizolowana, nałóż 
klej najpierw na płytę 
K-FLEX®, a później na 
powierzchnię izolowaną. 
Kiedy klej odpowiednio 
przeschnie, przyłóż 
płytę do izolowanej 
powierzchni w taki 
sposób, aby nie 
zamykać powietrza 
pomiędzy izolacją a 
podłożem.

UŻYWANIE ŚCINKÓW

Ścinki materiałów K-FLEX® wykorzystaj do 
izolowania mniejszych elementów.

Jeśli otulina nie 
jest bardzo długa 
lub bardzo gruba, 
można ją zrolować 
i wtedy nanieść klej. 
Dzięki temu otulina 
może zostać szybko 
nałożona na rurę.

Po nałożeniu kleju 
upewnij się, że 
wysechł prawidłowo, 
zanim spróbujesz 
skleić krawędzie. 
Najlepszym testem 
jest dotknięcie 
powierzchni palcem: 
jeśli klej K-FLEX® nie 
ciągnie się za palcem, 
krawędzie są gotowe 
do sklejenia.

Podczas łączenia 
ze sobą krawędzi 
ściśnij je mocno 
palcami, zaczynając 
od końców, później 
środek, a na 
końcu w punktach 
pośrednich w celu 
uniknięcia nierównego 
połączenia.

KLEJENIE 
KRAWĘDZI MAT 
K-FLEX®

Podczas izolowania 
rur o dużej średnicy 
płytę należy 
dociąć na wymiar 
i nanieść klej na obie 
krawędzie.

KLEJENIE OTULIN 
WZDŁUŻ ROZCIĘTEJ 
DŁUGOŚCI

Aby nanieść klej na 
krawędzie izolacji, owiń 
ją wokół rury o większej 
średnicy (aby krawędzie 
izolacji nie zachodziły 
na siebie) i nałóż klej. 
Później wsuń otulinę 
na rurę, która ma być 
zaizolowana, uważając, 
aby krawędzie nie 
stykały się, dopóki otulina 
nie będzie na swoim 
miejscu.

5



Nałóż klej na krawędź 
otuliny wcześniej 
przyklejonej i krawędź 
następnej otuliny, 
która ma zostać 
zamontowana.

Około 80% 
rurociągów 
w budynkach można 
izolować przed ich 
zainstalowaniem. 
Ułatwia to pracę 
i oszczędza czas, 
gdyż oferowany 
asortyment 
produktów K-FLEX® 
zawiera wszystkie 
popularne rozmiary.

Naciągnij otulinę 
na rurę, tak aby 
nie uszkodzić 
materiału. Operację 
tę można sobie 
ułatwić, przesuwając 
otulinę z lekkimi 
ruchami obrotowymi. 
Szczególnie na 
łukach należy 
uważać, aby otulina 
nie była poddawana 
nadmiernym 
naprężeniom.

1

2

3

Gdy otulina znajdzie 
się już w ostatecznym 
położeniu, należy 
przynajmniej jeden jej 
koniec unieruchomić 
na rurze klejem 
systemowym 
K-FLEX®.

4

5

6

Połącz obie otuliny, 
lekko dociskając.

Przy operacjach 
lutowania lub 
spawania szwów 
otulinę izolacyjną 
należy z obu stron 
spoiny odsunąć na 
25—30 cm na boki 
i zamocować cęgami. 
Po wystygnięciu 
spoiny należy usunąć 
cęgi i zaizolować rurę.

Krytyczne strefy 
przewodu, jak łuki czy 
rozgałęzienia, należy 
przed ostatecznym 
przyklejeniem 
materiału K-FLEX® 
jeszcze raz 
skontrolować.

IZOLACJA RUROCIĄGÓW

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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Jeśli rurociąg jest 
już zamontowany, 
otuliny K-FLEX® 
muszą być rozcięte 
wzdłuż długości przed 
montażem.

1

2

3
Teraz dociśnij brzegi 
od zewnątrz do 
wewnątrz, aby 
osiągnąć równą 
spoinę.

Aby uprościć 
sklejanie, wskazane 
jest używanie 
bardzo ostrych 
noży. Polecamy nóż 
K-FLEX® ze specjalnie 
ukształtowanym 
uchwytem, który 
umożliwia wykonanie 
dokładnego i prostego 
cięcia.

Po nasadzeniu otuliny 
na rurę rozewrzyj 
jej brzegi i nanieś 
cienką warstwę 
kleju K-FLEX®. 
Zalecamy najpierw 
pokrycie otuliny 
klejem, a dopiero po 
odparowaniu ułożenie 
otuliny wokół rury.

4

5

Przy przejściach 
między dwoma 
otulinami należy 
odcinek środkowy 
uciąć nieco dłuższy, 
niż to wynika z 
wymiaru. Jeśli 
dokładany odcinek 
nie jest dostatecznie 
długi, tracą na tym 
właściwości izolacyjne.

Dokładany odcinek 
rozetnij wzdłużnie,  
a następnie sklej.

IZOLACJA GOTOWYCH RUROCIĄGÓW

Samoprzylepna  
izolacja K-FLEX® jest 

szczególnie przydatna 
w sytuacjach, gdy orurowanie jest 

już na miejscu. Jej zaletą jest wyjątkowa 
łatwość użycia, która zwiększa szybkość 

instalacji. Samoprzylepne otuliny K-FLEX® można 
bez problemu przymocować nawet do kolanek.  

Uważnie przeczytaj sugestie dotyczące instalacji.

OTULINY SAMOPRZYLEPNE
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Kolano to rura 
z kolankiem 90°, 
zakrzywionym lub 
dopasowanym. Same 
punkty mocowania 
mogą mieć inną 
średnicę względem rur 
po obu stronach.

1

2

IZOLACJA KOLAN 
otulinami o tej 
samej średnicy

Odetnij fragment 
otuliny (o właściwym 
wymiarze) 
wystarczający do 
otulenia kolana,  
a następnie rozetnij  
w połowie, pod 
kątem 45°.

Jedną część obróć 
o 180° i uformuj kąt 
prosty.

3

4

5

Sklej krawędzie 
czołowe.

Po dokładnym 
połączeniu elementów 
i wyschnięciu kleju 
rozetnij kolano wzdłuż 
(od wewnętrznej 
strony).

Nałóż klej na 
krawędzie przecięcia 
przed lub po nałożeniu 
na instalację.

IZOLACJA KOLAN

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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6

7

Po odparowaniu kleju 
dokładnie połącz 
krawędzie, dociskając 
je do siebie.

Zamontowany element 
połącz z prostym 
odcinkiem izolacji.

Jeśli proste odcinki 
instalacji zostały 
już zaizolowane, 
należy bardzo 
dokładnie dopasować 
długości ramion 
kolana — powinny 
być nieznacznie 
dłuższe aniżeli 
odcinek instalacji do 
zaizolowania. Zapewni 
to sprawność  
i szczelność izolacji.

IZOLACJA KOLAN 
otulinami o różnej 
średnicy

W przypadku gdy 
kolano ma inną 
średnicę zewnętrzną 
niż proste odcinki 
rur, konieczne 
jest zaizolowanie 
w pierwszej kolejności 
prostych odcinków 
izolacji.

Następnie 
przygotuj odcinek 
otuliny o średnicy 
wewnętrznej takiej 
samej jak średnica 
zewnętrzna 
mniejszych otulin po 
obu stronach.

Kolano wykonujemy 
zgodnie z instrukcją 
Izolowanie kolana 
otulinami tej samej 
średnicy. Istotne 
jest to, aby bardzo 
dokładnie połączyć 
(na zakładkę) kolano 
z prostymi odcinkami 
izolacji.

8

A

B

C
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IZOLACJA KOLAN 
SEGMENTOWYCH 
otulinami o tej 
samej średnicy

Kolano można 
także zaizolować 
elementami 
powstałymi z różnych 
odcinków otuliny. 
Wymaga to kilku cięć 
pod kątem.

Utnij odpowiednio 
długi odcinek dobranej 
otuliny.

Zmierz zewnętrzną 
średnicę otuliny 
i narysuj dwie 
równoległe linie odległe 
od siebie na długość 
średnicy. Poprowadź 
linię między nimi, 
aby zaznaczyć 
linię środkową. 
Następnie wykonaj 
dwa znaczniki (C i 
D) po obu stronach 
linii środkowej, jeden 
centymetr od niej 
i narysuj dwie linie 
biegnące od A do 
C i od B do D (patrz 
schemat).

K-FLEX

 

Wytnij wzdłuż linii AC 
i BD.

Wycięty element obróć 
i złóż kolano.

Po spasowaniu 
elementy dokładnie 
sklej.1

2

3

Po wyschnięciu 
rozetnij kolano od 
wewnętrznej strony.

8
Nanieś klej na 
krawędzie wzdłużne 
przed lub po 
umieszczeniu na 
instalacji.

7

4

6

5
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10
W przypadku gdy 
kolano montowane 
jest w zaizolowanej 
już instalacji, bardzo 
ważne jest jego 
bardzo dokładne 
przygotowanie. Proste 
odcinki kolan muszą 
być nieznacznie 
dłuższe, niż wynika to  
z pomiaru.

Gotowy element 
połącz z prostymi 
odcinkami izolacji 
— sklej krawędzie 
czołowe.

Kolano wykonujemy 
zgodnie z instrukcją 
Izolowanie kolana 
otulinami tej samej 
średnicy. Istotne 
jest to, aby bardzo 
dokładnie połączyć 
(na zakładkę) kolano 
z prostymi odcinkami 
izolacji.

IZOLACJA KOLAN 
SEGMENTOWYCH 
otulinami o różnej 
średnicy

Gdy kolano ma inną 
średnicę zewnętrzną 
(większą) niż proste 
odcinki rur, konieczne 
jest zaizolowanie  
w pierwszej kolejności 
prostych odcinków 
izolacji.

Następnie 
przygotuj odcinek 
otuliny o średnicy 
wewnętrznej takiej 
samej jak średnica 
zewnętrzna 
mniejszych odcinków 
po obu stronach.

K-FLEX

A

B

C
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Trójnik może być 
izolowany z otulinami 
lub bez otulin po 
obu stronach. Ta 
druga metoda 
jest najprostszą 
i dlatego została 
tutaj zilustrowana. 
Istnieją też dwa 
sposoby izolacji 
trójnika: poprzez 
połączenie dwóch 
otulin z wycięciem 
pod kątem 90° lub 
wycięcie okrągłego 
otworu o mniejszej 
średnicy w najpierw 
przygotowanym 
prostym odcinku 
otuliny.

IZOLOWANIE 
TRÓJNIKÓW 
CIĘCIAMI POD 
KĄTEM

Odmierz fragment 
izolacji odpowiadający 
wymiarom trójnika, 
a następnie przetnij 
odcinek otuliny na 
dwie części, tak aby 
jedna stanowiła 1/3, 
a druga 2/3 łącznej 
długości.

Krótszą część 
otuliny na końcu — 
wychodząc od linii 
środkowej — przytnij 
pod kątem 45°.

1

2

W połowie drugiej 
części otuliny wytnij 
klin o kącie 90° 
odpowiednio do 
średnicy zewnętrznej 
otuliny.

Wstępnie przycięte 
części sklej teraz  
w trójnik.

Połączony element 
rozetnij.

3

4

5

IZOLACJA TRÓJNIKÓW

Przygotowany element 
zamontuj na rurociągu; 
na przecięte krawędzie 
nanieś klej systemowy, 
a po odparowaniu 
złącz (zaczynając od 
zewnątrz).

Jeśli połączone 
rury mają mniejszą 
średnicę zewnętrzną 
niż trójnik to trójnik 
należy izolować na 
końcu.

6

7

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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K-FLEX

Gotowy trójnik musi 
mieć odpowiednio 
dłuższe ramiona, aby 
zachodził na izolację 
odcinków prostych 
i aby zapewniał 
prawidłową pracę 
izolacji. Musi być 
sklejony z izolacją na 
prostych odcinkach.

Wewnętrzna średnica 
izolacji, którą ma być 
izolowany trójnik, 
musi być taka sama 
jak zewnętrzna 
średnica izolacji 
zamontowanych na 
prostych odcinkach 
rurociągu.

IZOLOWANIE 
TRÓJNIKA PRZEZ 
WYKRAWANIE

Wycinakiem o tej 
samej średnicy co 
odgałęzienie należy 
wykroić otwór 
w otulinie izolacyjnej.

Ostatnią czynnością 
jest sklejenie krawędzi 
cięcia.

Otulinę rozetnij 
wzdłuż, aby móc ją 
zamontować.

Trójnik dopasuj 
do promienia 
zewnętrznego 
zaizolowanej 
uprzednio  
i zamontowanej rury.

A

B

C

D

9

8
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Sposób izolowania 
zaworu zależy od 
rodzaju zaworu (jego 
wielkości).

Zawory duże

Zaizoluj rurę aż do 
zaworu po obu 
stronach. Owiń 
samoprzylepną taśmę 
izolacyjną K-FLEX® 
wokół podstawy 
zaworu.

Zawory małe

W celu zaizolowania 
małego zaworu przytnij 
na odpowiednią 
długość otulinę 
K-FLEX®, a następnie 
wytnij w niej otwór na 
pokrętło.

Dopasuj otulinę 
dookoła zaworu 
i sklej krawędzie 
klejem K-FLEX®. 
Przymocuj krawędzie 
otuliny izolacyjnej do 
następnej sekcji.

1

2

A

Tak przygotowany 
zawór można 
zaizolować otuliną — 
jej długość odpowiada 
obwodowi (patrz rys.)  
i rozciąć ją wzdłuż.

Ostatnim etapem jest 
sklejenie zakładek oraz 
spoin (można jeszcze 
umieścić pierścień  
z otuliny wokół 
trzpienia zaworu).

Aby montaż izolacji 
przebiegł bez kłopotu, 
należy naciąć otulinę 
od jednego jej brzegu, 
a na końcu nacięcia 
wyciąć otwór na 
zawór.

Montaż tego odcinka 
otuliny musi być tak 
przeprowadzony, 
aby brzegi otuliny 
zachodziły na już 
zaizolowane odcinki.

C

D

E

BIZOLACJA ZAWORÓW

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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Aby prawidłowo 
zaizolować zwężkę 
między dwiema rurami 
o różnych średnicach, 
należy pozostawić 
niezaizolowany 
odcinek  
o odpowiedniej 
długości.

Po sklejeniu krawędzi 
otuliny jej średnica 
ulegnie redukcji.

Następnie przygotuj 
odcinek otuliny, 
który będzie 
dłuższy od odcinka 
do zaizolowania, 
o średnicy 
odpowiadającej 
rozmiarowi rury  
o większej średnicy.

Z jednego końca 
przygotowanej izolacji 
wytnij dwa jednakowej 
wielkości kliny.

2

3

4

1

Przytnij przygotowany 
element tak, aby 
mniejsza średnica 
optymalnie izolowała 
węższy fragment 
instalacji.

Zamontuj na rurze, 
a następnie sklej 
zwężkę wzdłużnie 
i na krawędziach 
czołowych  
z zamontowanymi 
otulinami.

Skróć również drugi 
koniec, aby można 
było dokładnie 
umieścić odcinek 
w przestrzeni 
pozostawionej między 
dwoma istniejącymi 
sekcjami. 

W tym celu rozetnij 
wzdłuż odcinek otuliny.

6

7

8

5IZOLOWANIE REDUKCJI RUR
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W celu zapewnienia 
maksymalnych 
parametrów izolacji 
także w sferze 
zawiesia zaleca się 
stosowanie specjalnie 
przygotowanych 
uchwytów do 
rur. Są one tak 
skonstruowane, 
aby ułatwić proces 
montażu.

Połówki obejmy 
zamontuj na rurze.

Klips łączący pokryj 
klejem (obie części 
i ściśnij).

1

2

Zabezpiecz zakładką 
samoprzylepną.

Zamontuj metalową 
obejmę.

Ostatnim etapem jest 
sklejenie kompletnego 
uchwytu z otuliną 
zamontowaną na 
rurze.

4

5

3

MONTAŻ OBEJM TERMOIZOLACYJNYCH 

ZAKOŃCZENIA RUR

Zaizolowanie końcówki 
rury polega na wycięciu ze 
skrawka materiału izolacyjnego 
wycinakiem odpowiedniego 
elementu (średnica powinna być 
równa wewnętrznej średnicy 
izolowanej otuliny K-FLEX®) oraz 
jego wklejenie w otwór izolacji.

IZOLACJA ODGAŁĘZIEŃ

a) Dotnij odpowiednio długi 
odcinek otuliny.

b) W przygotowanej izolacji 
(jej odcinku) wycinakiem wytnij 
otwór o średnicy odpowiadającej 
średnicy odgałęzienia.

c) Następnie rozetnij wzdłużnie 
(przecinając otwór), zamontuj na 
rurze i sklej.

d) Z drugiego kawałka otuliny 
wytnij odcinek w kształcie 
litery „U” odpowiednio do kąta 
odgałęzienia, rozetnij wzdłużnie.

e) Zamontuj na rurze i sklej szef 
wzdłużny, a także krawędzie 
czołowe izolacji.

a

b

c

e

d

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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2

3

1

4
a

b

KOLANA 
SEGMENTOWE

Gdy nie jest możliwe 
przesuwanie otuliny 
wokół kolanek 
w rurach, można 
wykonać kolana 
segmentowe.

Po sklejeniu 
poszczególnych 
części i wyschnięciu 
kleju rozetnij łuk po 
wewnętrznej stronie.

Gotowe kolano 
zamontuj na rurze, 
sklej miejsce 
przecięcia, a także 
połącz z prostymi 
odcinkami izolacji  
(a i b).

Obróć każdy parzysty 
(lub nieparzysty) 
z segmentów o 180° 
i połącz je, tworząc 
kolano.

Odetnij fragment 
otuliny (o właściwym 
wymiarze) 
wystarczający do 
zaizolowania kolana, 
a następnie rozetnij 
3÷5 razy pod tym 
samym kątem dający 
w sumie kąt 90°.

IZOLACJA 
KOLAN O KĄCIE 
ROZWARTYM

W przypadku łuków 
rurowych zalecane 
jest uprzednie 
zaizolowanie prostych 
odcinków rury.

1) Odmierz odcinek 
izolacji żądanej 
grubości (identycznej 
do już zainstalowanej), 
a następnie wyznacz 
punkt A — wyrysuj 
prostą w odległości 
długości promienia 
izolacji i zaznacz 
równoległą (pkt B). 
Połącz oba punkty.

2) Wyznaczony 
odcinek A-B to 
miejsce przecięcia 
izolacji. Odwróć 
odcinki o odpowiedni 
kąt w celu uzyskania 
elementu do 
zaizolowania łuku. 
Miejsce przecięcia 
sklej.

3) Po wyschnięciu 
rozetnij wzdłuż, po 
wewnętrznej stronie.

4) Zamontuj element 
na rurze, sklej miejsce 
przecięcia oraz 
krawędzie czołowe.

1

B

Ar

r

3

4

2
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2

3

1

5

6

4

Zaznacz wymaganą 
długość na macie 
K-FLEX®.

W celu zamontowania 
na instalacji oba 
dłuższe boki należy 
pokryć klejem 
K-FLEX® i pozostawić 
do odparowania.

IZOLOWANIE RUR O ŚREDNICY POWYŻEJ 125 MM
IZOLOWANIE 
ODCINKÓW 
PROSTYCH

Aby zaizolować rurę  
o dużej średnicy, 
należy zmierzyć jej 
obwód przy pomocy 
pasa materiału o 
grubości równej 
dobranej izolacji.

Następnie dokładnie 
odetnij potrzebny 
materiał.
Aby ułatwić precyzyjne 
cięcie, można 
użyć metalowego 
kątownika.

Kiedy powierzchnia 
nie klei się do skóry, 
można przystąpić 
do montażu; ułóż 
płytę dokładnie na 
rurze i sklej ze sobą 
krawędzie, zaczynając 
od zewnątrz.

Następnie sklej 
krawędzie czoła.

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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IZOLACJA WIELOWARSTWOWA
Jeśli konieczne jest 
nałożenie więcej niż 
jednej warstwy  izolacji 
K-FLEX®, jeden arkusz 
można przykleić do 
drugiego.

Jeśli temperatura 
czynnika wynosi 
mniej niż -40°C, 
prosimy o kontakt  
z działem 
technicznym.

2

3

1
Przed przystąpieniem 
do nakładania 
kolejnych warstw 
izolacji należy 
dokładnie oczyścić 
powierzchnię 
pierwszej warstwy.

Pasem materiału 
o grubości zgodnej 
z planowaną izolacją 
mierzymy obwód 
z nałożoną już 
pierwszą warstwą 
izolacji.

Materiał odpowiednio 
utnij z płyty.

Przyklej krawędzie 
arkusza, który ma 
zostać zamontowany. 

6

7

5
Nie należy sklejać 
dwóch warstw 
razem, ponieważ 
poszczególne arkusze 
mogą podlegać 
różnym stopniom 
rozszerzania lub 
kurczenia się podczas 
pracy instalacji. 

Czoła sąsiadujących 
ze sobą izolacji sklej. 
Powyższe czynności 
należy powtarzać 
do uzyskania 
odpowiedniej grubości 
izolacji.

Przygotowany pas 
materiału izolacyjnego 
nałóż na poprzednią 
warstwę izolacji, 
dbając, by miejsca 
połączenia materiału 
we wszystkich 
warstwach były 
przesunięte względem 
siebie.

4

PRZEKRÓJ 
POPRZECZNY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
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IZOLACJA KOLAN

 

 

Po ustaleniu promienia 
wewnętrznego, 
a przed jego 
przeniesieniem 
na matę, należy 
zaznaczyć na 
zewnętrznych 
krawędziach płyty 
(wychodząc od 
jednego kąta 
prostego) grubość 
izolacji, dopiero na tak 
przygotowaną izolację 
przenieś ustalony 
promień wewnętrzny.
Zaznaczone punkty 
(na obu krawędziach) 
połącz za pomocą 
cyrkla, otrzymując 
ćwiartkę okręgu.

Pasem izolacji 
K-FLEX® o tej samej 
grubości wyznacz 
dokładny obwód.

2

3

1

Podziel obwód 
przez dwa i zaznacz 
odpowiednio środek 
paska.

6

7

5
Dodaj promień 
zewnętrzny do 
pomiaru promienia 
wewnętrznego i, 
używając tej samej 
osi, narysuj półkole na 
arkuszu.

Tak odrysowany 
element wytnij 
dokładnie.

W przypadku 
stwierdzenia 
niedoskonałości 
wzdłuż przyciętych 
krawędzi należy je 
lekko wygładzić, 
aby zapewnić 
dokładniejsze 
dopasowanie.

Umieść uzyskaną 
sekcję na odwrotnej 
stronie innego arkusza 
i użyj jej jako szablonu 
do wycięcia drugiej, 
lustrzanej sekcji.  

4

Trzymając dwie sekcje 
razem, nałóż klej na 
zewnętrzne krawędzie.

8

Aby zaizolować 
łuk przy pomocy 
maty, należy znać 
wymiar promienia 
wewnętrznego. 

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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10

11

9
Pozostaw klej do 
wyschnięcia i sklej 
krawędzie, zaczynając 
od dwóch końców 
elementu..

Naciskaj również na 
środek.

Upewnij się, że dwie 
sekcje zostały dobrze 
połączone również 
wewnątrz, naciskając 
palcami wzdłuż 
połączenia.

Następnie 
rozprowadź klej 
wzdłuż wewnętrznych 
krawędzi i pozostaw 
do wyschnięcia.

14

15

13
Owiń izolację K-FLEX® 
wokół rury i mocno 
ściśnij krawędzie.

Użyj metalowego 
paska do przycięcia 
kolana ...

tak, aby ściśle 
przylegało do 
otuliny, która ma być 
zamontowana po obu 
stronach.

12
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IZOLOWANIE KOLAN PRZY POMOCY FABRYCZNYCH ELEMENTÓW

K-FLEX® wytwarza na specjalne zamówienie kolana K90 o różnych 
grubościach i średnicach w celu uzyskania oszczędności czasu i pracy,  
a także wyeliminowania odpadów materiału.

Kolana K90 są modelowane mechanicznie na komputerowych schematach, 
a ich precyzja zapewnia doskonałe dopasowanie.

Zmierz średnicę 
izolowanego rurociągu 
i dobierz kolano 
odpowiednich 
rozmiarów.

Niektóre przykłady 
doboru:

A

Aplikacja jest 
niezwykle łatwa. 
Użyj kleju K-FLEX® 
na wewnętrznych 
krawędziach 
kolana K90. Kolano 
dwuczęściowe 
pokazano jako 
przykład instalacji. 
Kolano segmentowe 
może być stosowane 
naprzemiennie.

Nałóż kolano K90 na 
rurociąg i dopasuj.

Połącz posmarowane 
klejem krawędzie 
razem i ściśnij je ze 
sobą.

C

D

B

TRÓJNIKI

 

 

2

3

1
Wykonaj pomiary 
kształtu trójnika.

Zaznacz wymiary na 
arkuszu i prześledź 
kształt przekroju. 
Promień półkola 
odpowiada temu na 
rurze.

Wytnij wzdłuż konturu 
i przyklej pasujące 
krawędzie.

Umieść kształtkę na 
rurze i połącz sklejone 
krawędzie.

4

Ø GRUBOŚĆ 19 GRUBOŚĆ 25

48 19 × 48 25 × 48

114 19 × 114 25 × 114

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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Na drugi pas 
materiału przenieś 
wymiary zdjęte 
z niezaizolowanej 
części trójnika 
(średnicę i długość), 
część materiału 
oznaczona literą 
„a” pozwoli na 
wyznaczenie linii 
cięcia.

Aby ustalić żądaną 
wielkość, należy 
nałożyć pas materiału 
na instalację, 
dokładnie dociskając 
krawędzie izolacji, 
a następnie zmierzyć 
niezaizolowany 
fragment rurociągu.

5

6

Wielkość ta stanowi 
promień okręgów 
pomocniczych, jakie 
należy odłożyć na 
przygotowanym 
materiale izolacyjnym 
(podzielonym na 4 
równe części).

Wytnij wzdłuż 
końcowego konturu 
i przyklej pasujące 
krawędzie. Fazuj 
krawędzie elementów 
K-FLEX®.

Przygotowany element 
zamontuj na instalacji po 
uprzednim posmarowaniu  
klejem krawędzi  
w celu połączenia. 
Po odparowaniu kleju 
krawędzie dokładnie 
dociśnij, aby dokładnie 
połączyć elementy.

8

9

7

IZOLACJA TRÓJNIKÓW PRZY UŻYCIU GOTOWYCH ELEMENTÓW

K-FLEX® produkuje prefabrykowane trójniki w różnych grubościach i średnicach, 
aby uprościć ich stosowanie, przy znacznej oszczędności czasu i materiału.
Dzięki precyzyjnym metodom produkcji trójniki K-FLEX® znacząco ułatwiają 
instalatorowi pracę.

Niektóre przykłady doboru:

Rozetnij zgodnie 
z rysunkiem i nałóż 
na instalację, na 
krawędzie łączenia 
nanieś klej systemowy.

Po odparowaniu 
i ułożeniu elementu 
dokładnie sklej 
krawędzie.

A

B

Ø GRUBOŚĆ 19 GRUBOŚĆ 25

48 13 × 48 19 × 48

89 13 × 89 19 × 89
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IZOLOWANIE REDUKCJI
Aby móc zaizolować 
rurę ze zwężeniem 
o dużych przekrojach, 
trzeba znać: 
wysokość redukcji 
oraz obie średnice 
(mniejszą i większą). 
W celu przygotowania 
elementu do montażu 
należy zmierzyć 
wysokość redukcji.

 

 

h

2

4

1

Następnie za pomocą 
średnicomierza zmierz 
większą i mniejszą 
średnicę redukcji.
Do otrzymanego 
wymiaru dodaj 
podwójną grubość 
izolacji.

Teraz wszystkie 
wymiary (dużą  
i małą średnicę oraz 
wysokość) przenieś na 
płytę K-Flex®. Wytycz 
dwie linie od punktów 
zewnętrznych aż 
do przecięcia z linią 
środkową.

Za pomocą cyrkla 
przyłożonego 
w punkcie przecięcia 
z linią środkową 
połącz punkty 
zewnętrzne średnic.

3

Max średnica

Min średnica

Pasem izolacji 
K-FLEX® o tej 
samej grubości 
zmierz obwód rury, 
a następnie zaznacz 
na nim środek 
obwodu. 

7

9

5

Zaznacz linie cięcia 
i bardzo dokładnie 
wytnij pożądany 
element.

Bardzo dokładnie 
nanieś klej systemowy 
K-FLEX® na krawędzie 
wzdłużne, element 
zamontuj na rurze, 
a następnie sklej 
krawędzie, lekko 
dociskając.

Kolejnym etapem 
jest izolowanie 
poszczególnych 
odcinków rurociągu 
i połączenie krawędzi 
czoła przy użyciu 
kleju systemowego 
K-FLEX®.

8

Pas izolacji 
z naniesionymi 
wymiarami ułóż 
centrycznie na 
większym łuku 
i przenieś wymiary.

6

K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE
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IZOLOWANIE KOŁNIERZY
Izolowanie kołnierza 
jest dość proste, ale 
wymaga dokładnego 
wycięcia z maty 
K-FLEX® dwóch 
pierścieni.

2

3

1
W celu zaizolowania 
kołnierza najpierw 
należy założyć izolację 
na rurociąg.

Należy sprawdzić 
średnicę już 
zaizolowanego 
rurociągu.

Następnie za pomocą 
średnicomierza zmierz 
większą i mniejszą 
średnicę kołnierza.
Do otrzymanego 
wymiaru dodaj 
podwójną grubość 
izolacji.

Po ustaleniu obu 
średnic należy 
przenieść je cyrklem 
na matę K-FLEX®.

Wytnij pierścienie 
z maty oraz otwór 
w pierścieniach, które 
następnie zamontuj 
wokół rury.

Wykonaj otwór 
z jednej strony, 
aby przymocować 
pierścienie wokół rur.

Odpowiednio ułożone 
pierścienie przyklej 
wokół końców 
izolowanej rury, 
wykorzystując klej 
K-FLEX®.

5

6

4
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Pasem izolacji 
K-FLEX® o takiej 
samej grubości 
zmierz obwód już 
zamontowanych 
pierścieni.

 

 

Zmierz także 
odległość pomiędzy 
pierścieniami 
(doliczając ich 
grubość).

Wymiar ten przenieś 
na materiał izolacyjny.

8

9

7

Odpowiednio przytnij 
materiał izolacyjny.

Gotowy element 
zamontuj na 
pierścieniach, sklej 
krawędzie czołowe.

Następnie sklej 
płaszcz z tarczami 
czołowymi. Same 
tarcze czołowe sklej 
z zewnętrznymi 
powierzchniami otuliny 
izolacyjnej.

11

12

10
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IZOLACJA ZAWORÓW
Przed przystąpieniem 
do izolowania 
obudowy zaworu 
dopasuj otuliny do rur 
po obu jego stronach.

2

1
W celu zaizolowania 
zaworu najpierw 
zamontuj izolację na 
rurociągu, a następnie 
pobierz wymiary 
zaizolowanego 
rurociągu oraz 
średnicę zewnętrzną 
kołnierza.

Po ustaleniu średnic 
przenieś je cyrklem na 
matę K-FLEX®.

Wytnij pierścienie 
z płyty oraz otwór  
w pierścieniach.

5

6

4
Następnie rozetnij 
pierścienie.

Rozcięte pierścienie 
zamontuj następnie 
wokół rury (sklejając 
miejsce przecięcia).

Odpowiednio ułożone 
pierścienie przyklej 
wokół końców 
zaizolowanej rury.

3
Pasem izolacji 
K-FLEX® o takiej 
samej grubości 
zmierz obwód tarcz 
czołowych.

7
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Zmierz także 
odległość pomiędzy 
tarczami czołowymi 
(doliczając grubość 
zamontowanych 
izolacji).

Wymiar ten przenieś 
na materiał izolacyjny, 
na krańcach ku 
końcom płyty (od 
symetrycznej) odłóż 
połowę średnicy.

8

9

Zmierz średnicę 
gniazda.

Podziel średnicę przez 
dwa, aby uzyskać 
promień. Umieść 
kompas na końcu linii 
środkowej i narysuj 
półkole na każdym 
końcu.

Jeśli wzdłuż 
przyciętych krawędzi 
występują jakiekolwiek 
niedoskonałości, 
należy je lekko 
wygładzić, aby 
dokładnie się spajały. 
Posmaruj krawędzie 
klejem.

11

12

10

Ø

Po odparowaniu 
owiń płaszcz wokół 
zamontowanych 
uprzednio pierścieni  
i sklej spojenia.

Kolejny krok to 
wyznaczenie 
parametrów 
przedniej części 
zaworu — należy 
zwymiarować obwód 
kołnierza czołowego 
i wrzeciona.

Parametry te przenieś 
przy pomocy cyrkla na 
matę K-FLEX®.

14

15

13
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Wykonaj otwór, aby 
tarczę można było 
zamontować na płycie 
czołowej.

 

Zamontuj na czole 
zaworu.

Obwód tarczy 
czołowej zaworu 
odznacz na pasie 
materiału.

17

18

16

Pobrany materiał 
przenieś na materiał 
izolacyjny; a następnie 
wyznaczony 
prostokąt materiału 
podziel na cztery 
jednakowe części.

Następnie zmierz 
odległość od przedniej 
strony zaworu do 
płaszcza izolacyjnego 
— maksimum 
i minimum długości.

19

20

Oba wymiary przenieś 
na zwymiarowaną 
płytę (linie podziału), 
naprzemiennie dłuższy 
i krótszy odcinek.

Następnie połącz 
za pomocą cyrkla 
wyznaczone punkty 
(promień wynika 
z różnicy pomiędzy 
długością minimalną  
a maksymalną).

21

22
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Wytnij dokładnie 
po otrzymanej linii 
sinusoidalnej.

Aby zapewnić 
trwałość połączenia, 
cięcie dopasuj do 
długości maksymalnej.

Klejem systemowym 
K-FLEX® pokryj 
cięcie wzdłużne 
i po uprzednim 
odparowaniu zamontuj 
element na zaworze, 
miejsca spojenia lekko 
dociskając.

24

25

23

Kiedy izolacja jest 
już połączona, 
należy skleić ze sobą 
poszczególne jej 
elementy.

Dokładnie sprawdź, 
czy wszystkie miejsca 
zostały sklejone.

W ten sposób została 
wykonana kompletna 
izolacja zaworu.

27

28

26
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IZOLACJA ZAWORÓW KĄTOWYCH
Przed izolacją 
zaworów kątowych 
najpierw zaizoluj rury 
po obu stronach 
kołnierzy.

2

3

1
Postępując zgodnie 
z tą samą procedurą 
jak na stronie 25 
(kołnierze izolacyjne), 
wykonaj dwa 
pierścienie z maty 
K-FLEX® i załóż je na 
rurę obok kołnierzy.

Ustal odstęp między 
kołnierzami (łącznie 
z grubością materiału 
izolacyjnego), 
a także odstęp 
między zaworem 
a pierścieniem 
kołnierza.

Przy pomocy 
średnicomierza ustal 
średnicę gniazda 
zaworu, a następnie 
wyznacz promień, aby 
wykreślić półokręgi na 
materiale izolacyjnym.

Ustal obwód pierścieni 
kołnierzy.

6

7

5
Zaznacz wymiary 
obwodu pierścieni 
na arkuszu K-FLEX® 

(rysunek 4) wraz 
z półkolami podstawy 
obudowy (rysunek 
3) ustawionymi 
wzdłuż długości tulei 
zgodnie z pomiarami 
wykonanymi na 
rysunku 2.

Po odpowiednim 
przycięciu zamontuj 
na zaworze i sklej, 
używając kleju 
K-FLEX®.

Wytnij drugi odcinek 
rękawa, aby pasował 
do mechanizmu 
zaworu.

4
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Pierścień tarczy 
czołowej musi 
średnicą zewnętrzną 
odpowiadać pokrętłu 
wrzeciona, a średnicą 
wewnętrzną jej 
obudowie.

10

11

9
Zmierz odstęp 
pomiędzy pierścieniem 
a izolacją gniazda 
w dwóch skrajnych 
punktach (min. i maks. 
wysokości).

Narysuj kształt 
rękawa na macie 
K-FLEX®, używając 
cyrkla i wykonanych 
pomiarów. Koło 
referencyjne na 
środku ma promień 
odpowiadający jednej 
czwartej średnicy już 
izolowanej obudowy 
zaworu (patrz 
rysunek 6).

Przytnij płytę zgodnie 
z obwodem pokrętła 
i uzyskanymi 
wymiarami.

b

a

b

a

b

Linię łuku przytnij do 
wewnątrz i wyrównaj 
krawędzie.

14

15

13
Przymocuj 
materiał izolacyjny 
wokół pierścienia 
i przyklej wszystkie 
powierzchnie, 
z którymi się styka.

W celu dodatkowego 
zabezpieczenia można 
wykonać kołpak 
nasadowy na pokrętło 
zaworu.

Element ten powinien 
być łatwy do 
demontażu.

12

h

h

8
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IZOLOWANIE ZBIORNIKÓW
Przed przystąpieniem 
do pracy konieczne 
jest oczyszczenie 
i odtłuszczenie 
powierzchni 
zbiornika, zalecane 
jest użycie produktu 
czyszczącego marki 
K-FLEX®.

2

1
Przede wszystkim 
zaizoluj ściany 
zbiornika. Użyj tej 
samej metody, co 
w przypadku instalacji 
rurowej. Zmierz obwód 
zbiornika za pomocą 
paska z maty K-FLEX® 
i zmierz wysokość.

Zaznacz wymiary 
na arkuszu K-FLEX® 
i wytnij. Rozprowadź 
klej K-FLEX® na całej 
powierzchni arkusza 
za pomocą elastycznej 
szpachelki i pędzlem 
na ścianach zbiornika. 
Przyklej krawędzie 
arkusza, a następnie 
przyklej izolację do 
zbiornika, łącząc ze 
sobą krawędzie.

Aby zaizolować 
wypukłą powierzchnię, 
najpierw zmierz jej 
całkowitą średnicę za 
pomocą paska o takiej 
samej grubości co 
izolacja K-FLEX®.

Ponieważ obszar do 
pokrycia jest znaczny, 
w razie potrzeby 
upewnij się, że masz 
wystarczającą ilość 
materiału izolacyjnego 
i kleju.

Użyj średnicy, aby 
obliczyć promień 
i narysować cały 
obwód.

3

4

Wytnij dokładne koło.

7

6
Nanieś klej K-FLEX® 
na matę ...

oraz na powierzchnię 
zbiornika.

5
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Umieść matę 
K-FLEX® na górze 
zbiornika i dociśnij 
mocno od środka 
na zewnątrz, 
aby uniknąć jej 
przesuwania.

10

9
Po zablokowaniu 
arkusza przyklej 
krawędzie do końca.

Pozostaw do 
wyschnięcia, 
a następnie mocno 
dociśnij do siebie.

8
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1
Środkiem 
czyszczącym K-FLEX® 

oczyść i odtłuść 
powierzchnię. 
Izolacja nie może 
być nakładana na 
rdzę i skorodowane 
miejsca, brak wtedy 
dobrej przyczepności 
materiału izolacyjnego 
i podłoża.

IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

MATĄ BEZ KLEJU

3

4

2

Nałóż klej K-FLEX® 
na powierzchnię, 
która musi przylegać 
do kanału i na 
powierzchnię kanału. 
Użyj kleju K-FLEX® 
do połączenia 
krawędzi. W podanym 
przykładzie, aby 
uzyskać najlepsze 
wyniki, zalecamy 
najpierw zaizolować 
dolną powierzchnię 
kanału, następnie 
ściany boczne 
i na końcu górę. 
Zapobiegnie to 
wnikaniu wilgoci.

Zwymiaruj kanał i utnij 
odpowiednią ilość 
materiału.

Użyj kleju K-FLEX® do 
połączenia krawędzi.

MATĄ SAMOPRZYLEPNĄ

2

1

a

Korzystając 
z samoprzylepnych 
arkuszy, wykonaj 
te same procedury 
czyszczenia i cięcia, 
jakie wskazano dla 
standardowych 
arkuszy. Papier 
podkładowy należy 
usunąć od strony kleju 
przed przyklejeniem 
maty do powierzchni 
kanału.

Użyj kleju K-FLEX® do 
połączenia krawędzi.

Ustaw odsłoniętą 
krawędź w punkcie 
początkowym (a). 
Stopniowo wyjmuj 
papier podkładowy, 
dociskając materiał w 
dół. Użyj kleju K-FLEX® 
do połączenia 
krawędzi. W podanym 
przykładzie, aby 
uzyskać najlepsze 
wyniki, zalecamy 
najpierw zaizolować 
dolną powierzchnię 
kanału, następnie 
ściany boczne 
i na końcu górę. 
Zapobiegnie to 
wnikaniu wilgoci. 3

W zastosowaniach 

zewnętrzn
ych (tylko 

materiał z płaszczem) należy 

unikać gromadzenia się wody 

wzdłuż odcinków poziomych.  

Należy zatem tak zamontować 

materiał, aby zagwarantować 

nachylenie nie mniejsze niż 

3° - 5°.
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K-FLEX® K-FONIK ST GK
Mata do izolacji akustycznej i dźwiękowej, elastyczna i łatwa w montażu.
Składa się z materiału kauczukowego o wysokiej gęstości oraz ze spienionej 
pianki kauczukowej.

Zakład

Izolacja rur 
drenażowych

Owiń pasek K-FLEX® 
K-FONIK ST GK o tej 
samej grubości, który 
ma być zastosowany 
wokół izolowanej rury 
i zmierz dokładnie 
wymaganą długość.

Odmierz ją na arkuszu 
K-FLEX® K-FONIK 
ST GK, dodając co 
najmniej 5 cm jako 
zakładkę.

Wytnij ostrożnie 
wzdłuż linii. Aby 
zapewnić dokładne 
wyniki, użyj metalowej 
linijki.

Wymiar obwodu 
najpopularniejszych 
rozmiarów rur, w tym 
zakładki:
ø 76 = 37 cm 
ø 90 = 41 cm 
ø 110 = 47 cm 
ø 125 = 53 cm

Arkusz lub specjalne 
elementy muszą 
idealnie przylegać 
do powierzchni, 
a połączenia muszą 
mieć zakładkę co 
najmniej 50 mm; 
należy je następnie 
przymocować za 
pomocą taśmy 
samoprzylepnej PCV, 
drutu lub metalowych 
/ plastikowych taśm.

Izolacja elementów 
specjalnych

Owiń pasek K-FLEX® 
K-FONIK ST GK o tej 
samej grubości, który 
ma być zastosowany 
wokół izolowanej rury, 
i zmierz dokładnie 
wymaganą długość.

Odmierz ją na arkuszu 
K-FLEX® K-FONIK 
ST GK, dodając co 
najmniej 5 cm jako 
zakładkę.

Wytnij ostrożnie 
wzdłuż linii. Aby 
zapewnić dokładne 
wyniki, użyj metalowej 
linijki.

Wymiar obwodu 
najpopularniejszych 
rozmiarów rur, w tym 
zakładki:
ø 76 = 37 cm 
ø 90 = 41 cm 
ø 110 = 47 cm 
ø 125 = 53 cm

Arkusz lub specjalne 
elementy muszą 
idealnie przylegać 
do powierzchni, 
a połączenia muszą 
mieć zakładkę co 
najmniej 50 mm; 
należy je następnie 
przymocować za 
pomocą taśmy 
samoprzylepnej PCV, 
drutu lub metalowych 
/ plastikowych taśm.

1 2 3

5

6

4

2

6

6

KOLANO 90°

Najpierw nałóż 
element nr 2 na 
zagięcie. Następnie 
umieść dwa elementy 
nr 6 ze ściętymi 
bokami w kierunku 
zagięcia, aby 
dokończyć izolacje.
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5

4

1

3

TRÓJNIK 90°

Element nr 1 
najpierw nakłada się 
na poziomą część 
rurociągu; następnie 
element nr 3 dokłada 
się po przeciwnej 
stronie

TRÓJNIK 45°

Element nr 4 jest 
nakładany na skośne 
ramię trójnika. Element 
nr 5 uzupełnia izolację.

3) Montaż K-FONIK OPEN CELL w ściankach działowych

K-FONIK OPEN CELL można zainstalować wewnątrz ścian z płyt gipsowo-
kartonowych. Umieść K-FONIK OPEN CELL o odpowiedniej grubości, 
zgodnie z zastosowaniem, w metalowej strukturze ściany i zapewnij 
mechaniczne mocowanie za pomocą śrub.

Montaż K-FONIK 
OPEN CELL na 
metalowych 
panelach 
i obudowach

K-FONIK 
OPEN CELL do 
25 mm może 
być instalowany 
bezpośrednio 
na metalowym 
podłożu. Przytnij 
matę K-FONIK 
OPEN CELL do 
wymaganego 
kształtu. Użyj 
rozcieńczalnika 
K-FLEX®, aby 
dokładnie wyczyścić 
izolowaną 
powierzchnię. 
Nałóż klej K-FLEX® 
na K-FONIK 
OPEN CELL i na metalową powierzchnię. Umieść K-FONIK OPEN CELL na 
metalowym panelu. W przypadku grubszych materiałów (o grubości powyżej 30 
mm) należy dodatkowo zastosować mechaniczne mocowanie za pomocą śrub 
lub kołków co 50 cm. 
K-FONIK OPEN CELL można przykleić również na matę K-FONIK GK / GV. 
W tym celu nałóż klej K-FLEX® na K-FONIK OPEN CELL i na powierzchnię 
K-FONIK GK / GV. Umieść K-FONIK OPEN CELL na macie K-FONIK GK / 
GV. W przypadku grubszych materiałów (o grubości powyżej 30 mm) należy 
dodatkowo zastosować mechaniczne mocowanie za pomocą śrub lub kołków 
co 50 cm.

Izolacja ścian

1) Lekkie ściany z płyt 
gipsowo-kartonowych

Przytnij matę 
K-FONIK GK / GV do 
wymaganego kształtu. 
Nałóż klej K-FLEX® 
na K-FONIK GK / GV 
i na powierzchnię płyty 
gipsowo-kartonowej. 
Za pomocą śrub 
przymocuj płyty 
gipsowo-kartonowe 
wraz z matą K-FONIK 
GK / GV do metalowej 
ramy.

2) Ściany masywne

Przytnij matę 
K-FONIK GK / GV do 
wymaganego kształtu. 
Za pomocą kołków i 
mocowań nylonowych 
przymocuj K-FONIK 
GK / GV do ściany.

Izolacja 
metalowych paneli 
i obudów

Metalowe obudowy 
głośnych systemów 
można izolować 
akustycznie za 
pomocą materiału 
K-FONIK. 
Należy wybrać 
odpowiednią 
grubość zgodnie 
z pożądaną 
wydajnością. 
K-FONIK GK / 
GV o grubości do 
2 mm (4 kg/m2) 
można przykleić 
bezpośrednio 
na metalowej 
powierzchni. 
Najpierw przytnij 
materiał K-FONIK 
GK / GV do wymaganego kształtu. Użyj rozcieńczalnika K-FLEX®, aby dokładnie 
wyczyścić izolowaną powierzchnię. Nałóż klej K-FLEX® na K-FONIK GK / GV i 
na powierzchnię metalową. Umieść K-FONIK GK / GV na metalowym panelu. 
Należy zastosować minimum 50 mm zakładu dla uzyskania lepszego rezultatu 
izolacyjnego i eliminacji mostków akustycznych. W przypadku grubszych 
materiałów (o masie powyżej 4 kg/m2) należy dodatkowo zastosować 
mechaniczne mocowanie za pomocą śrub lub kołków co 50 cm.

1) Lekkie ściany z płyt gipsowo-kartonowych

2) Ściany masywne

3) Montaż K-FONIK OPEN CELL w ściankach 
działowych

37



K-FLEX® } INSTRUKCJE MONTAŻOWE

38



39



KONTAKT 

K-FLEX POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Pucka 112; 81-154 Gdynia  
Dział Obsługi Klienta:  
Wielenin-Kolonia 50b 
99-210 Uniejów 
E-mail: kontakt@kflex.com 
Tel.: +48 63 288 02 00 
www.kflex.com
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