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Inleiding

Isoleren is geen eenvoudige opdracht:  er moet niet alleen 
een daadwerkelijke en duurzame rentabiliteit gegarandeerd 
worden, maar ook een optimale verhouding tussen kwaliteit / 
prijs en isolatievermogen.

De echte vakman is vandaag zowel adviseur als expert.  
Om deze taak aan te kunnen, heeft NMC sa een compleet 
systeem van isolatie slangen, platen en accessoires voor de  
professionele isolatie van leidingsystemen ontworpen:

CLIMAFLEX®, CLIMAFLEX® XT, CLIMAFLEX® PREFAB BOCHTEN, 
PREFAB T-STUKKEN, CLIMAFLEX® STABIL en  
CLIMAFLEX® SYSTEM.

Deze handleiding werd speciaal voor vaklui opgesteld.  
Ze moet als voorbeeld dienen voor het aanbrengen van  
professionele isolatiematerialen.

NMC sa
Gert Noël Strasse
B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: + 32 87 85 83 55
info@nmc.be
info@nmc.nl-nl 
www.nmc.eu



Algemene montage instructies

De vermelde instructies beschrijven de gangbare isolatiewerk-
zaamheden en de deskundige uitvoering ervan. Zij gelden voor 
bestaande en nieuwe installaties.

Hier volgen enkele praktische gegevens:
• Gereedschap: onberispelijk geslepen messen of cutters, stans-
gereedschap volgens de gangbare leidingdiameters, verstekbak 
met sjabloon, platte kwasten met korte, stijve haren, meetlint.

• Lijm: gebruik uitsluitend NMC-FIX®. De lijm wordt in een dunne 
laag op beide vlakken aangebracht. Verlijm altijd alle kopse kanten 
van het isolatiemateriaal. Na het aanbrengen van de lijm 36 uur 
wachten alvorens het systeem in werking te zetten. Dit is belangrijk 
voor het uitharden van de lijm. 

• Werktemperatuur: niet onder + 5°C werken om een goede 
hechting van de lijm te verzekeren. Te isoleren leidingen moeten 
steeds op kamertemperatuur zijn teneinde de lijm NMC-Fix de 
tijd te geven zijn optimale kleefkracht te bereiken.

• Meten en snijden: de juiste maten nemen, 3 tot 4% bij 
CLIMAFLEX® toegeven en opstuiken bij het aanbrengen om de 
krimp in de lengte te vermijden. Verwarmingsleidingen alleen 
in koude toestand isoleren. CLIMAFLEX® met behulp van een 
verstekbak op maat snijden.

• Zuiverheid van de materialen: zorg dat CLIMAFLEX® aan de 
binnen- en buitenkant zuiver is. Zorg ervoor dat het leidingwerk 
altijd droog is alvorens te isoleren. De leidingen kunnen met 
INSUL 3005 gereinigd worden. 
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CLIMAFLEX®-- accessoires

De verstekbak (montagekoffer) van NMC is speciaal ontwik-
keld voor de professionele verwerking van grotere diameters en 
isolatiedikten van CLIMAFLEX® en CLIMAFLEX® XT.

Deze koffer bevat:
1) 1 maatstok
2) stansgereedschap (Ø 12 tot 60 mm)
3) 1 groot mes
4)  set sjablonen om bochten in de juiste hoek te snijden 

(voor alle  Ø van 42 tot 114 mm).



• NMC-FIX® lijm (universele lijm): op basis van polychloropreen, 
verkrijgbaar in hoeveelheden van 200 ml ( pot met kwastje in  
de dop), 500 ml, 1000 ml en 2500 ml. 

• CLIMAFLEX®-PVC tape: rol 33 m, 30 mm breed.

• CLIMAFLEX®-clips: als montagehulp op moeilijke plaatsen, 
zoals T-stukken, bochten, afsluiters, las- en soldeernaden of  
voor kortstondig aandrukken na het verlijmen. Verkrijgbaar in  
verpakkingseenheden van 100 clips per zakje.

• CLIMAFLEX®-PE zelfklevend schuimband: op rollen van  
50 mm x 3 mm x 10 m. Te gebruiken om de naden van 
geplaatste CLIMAFLEX®extra af te dichten, om moeilijk te 
isoleren plaatsen (kranen, T-stukken en andere appendages) 
meermaals te  omwikkelen tot de juiste schuimdikte bereikt is.
Indien het schuimband rondom de isolatie geplaatst wordt 
(verbinding van kopse kanten) dan moet die steeds overlappend 
geplaatst zijn (overlap van minstens 5cm).

• CLIMAFLEX®-weefseltape: grijs, 50 m x 50 mm.
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Isoleren tijdens de montage van het leidingsysteem

CLIMAFLEX® laat zich 
gemakkelijk over de 
leidingen trekken.

Bij getrokken bochten 
CLIMAFLEX® gewoon 
door de bocht schuiven 
(lengtedoorsnede aan de 
binnenzijde van de bocht) 
of gebruik de prefab  
bochten van het  
CLIMAFLEX® gamma  
(zie pag. 32).



De afzonderlijke  
CLIMAFLEX®-isolatieslangen 
worden onmiddellijk na  
het plaatsen aan de kopse 
kanten met NMC-FIX® 
verlijmd.
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Isoleren na de montage van het leidingsysteem

CLIMAFLEX® is vooraf in-
gesneden. Gewoon met een 
scherp mes of duim in de 
lengterichting openen, …

… om de leiding plaatsen 
en de insnijding met NMC-
FIX® aan beide zijden dun 
bestrijken en na de  
voorgeschreven droogtijd 
van de lijm (controle test met 
de vinger) de isolatie samen-
drukken. Op probleemzones 
waar bijv. extra spanning 
kan ontstaan, bv. moffen, 
raden wij aan om als extra 
enkele clips te gebruiken.



Bij grotere isolatiediktes 
raden wij aan om binnenin 
een bijkomende insnijding 
van 2/3 van de  
isolatiedikte te maken, …

… het materiaal laat zich 
daardoor gemakkelijker 
openklappen, lijmen en 
monteren.
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Bochten

Een stuk CLIMAFLEX® met 
behulp van de verstekbak 
op 45° op snijden…

… beide delen met NMC-
FIX® aan elkaar verlijmen…



… de zo gevormde  
isolatiebocht aan de  
binnenzijde insnijden…

… aanbrengen en met 
NMC-FIX® lijmen.
Alternatief: CLIMAFLEX® 
prefab bochten gebruiken 
(zie pag. 32).
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Andere oplossingen voor bochten

Isolatie aanbrengen tot aan 
de bocht.

Met behulp van de 
 verstekbak een 90°bocht
(met binnendiameter = 
buitendiameter van de 
isolatie) vervaardigen, 
aanbrengen en lijmen.



Bochten (courante getrokken bochten)

Diameter van de  
benodigde isolatie  
meten…

… de punten van de juiste 
sjabloon uit de verstekbak 
op de plaats van de 
insnijding in het schuim 
indrukken…
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Getrokken bochten

… en met behulp van 
de verstekbak en het 
bijbehorende lange mes 
5 keer een V-insnijding 
maken te beginnen van 
rechts naar links...

… daarna elke V-insnijding 
verlijmen, kort laten drogen 
en samendrukken.



… de zo gevormde 
isolatiebocht aan de 
binnenzijde opensnijden, 
rond de bocht plaatsen en 
met NMC-FIX® verlijmen.
Alternatief: CLIMAFLEX® 
prefab bochten gebruiken 
(zie pag. 32).
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T-stukken

Een hoek van 45° uit 
een stuk CLIMAFLEX® 
snijden met behulp van de 
verstekbak...



… aan de binnenzijde 
opensnijden...

… rond de leiding 
plaatsen en met NMC-FIX® 
verlijmen.
Alternatief: CLIMAFLEX® 
prefab T-stukken gebruiken 
(zie pag. 32).
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Alternatieve oplossing voor T-stukken (1)

Isolatie aanbrengen tot aan 
het T-stuk.
T-stuk (binnendiameter =  
buitendiameter van de  
isolatie) vervaardigen, 
opensnijden, plaatsen en 
met NMC-FIX® verlijmen.



Alternatieve oplossing voor T-stukken (2)

T-stukken met behulp van 
het juiste stansgereedschap  
in de zone van de  
insnijding uitstansen…

… opensnijden, plaatsen 
en met NMC-FIX® 
verlijmen. 
Alternatief: CLIMAFLEX® 
prefab T-stukken gebruiken 
(zie pag. 32).
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Tegenstuk van een zadel 
voorzien en…

… met NMC-FIX® tegen 
het eerder geplaatste deel 
verlijmen.  

Alternatieve oplossing voor T-stukken (2)



Speciale toepassingen 
zoals bv. afsluiters,  
T-stukken, moffen, …

… CLIMAFLEX®-clips als 
montagehulp gebruiken.

Speciale toepassingen
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Vereiste binnendiameter  
uit een stukje schuim 
uitstansen…

… in de buisopening 
drukken en met NMC-FIX® 
lijmen.  

Verdelers en buiseinden



Isolatie tot aan de beugel  
aan beide kanten 
aanbrengen en met 
CLIMAFLEX®-PE-zelfklevende 
schuimband tot op de 
isoleerhoogte omwikkelen.

Isolatie met grotere 
afmeting, ca. 15 cm 
lengte, over de isolatie 
plaatsen en met NMC-FIX® 
verlijmen.  

Isoleren van ophangbeugels
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Afsluiterhuis met  
CLIMAFLEX®-PE-zelfklevende 
schuimband tot de 
isoleerhoogte omwikkelen, …

… isolatie met grotere 
afmetingen, ca. 15 cm lengte, 
voorzien van een gat (cuttermes 
of stansgereedschap) over de 
isolatie plaatsen en met  
NMC-FIX® verlijmen. 
 
Alternatief: CLIMAFLEX®  
SYSTEM gebruiken  
(zie pag. 31).

Kranen



CLIMAFLEX® XT rond 
de leiding aanbrengen, 
beide beschermingsfolies 
gelijktijdig lostrekken 
en de lijmvlakken stevig 
samendrukken.

De isolatielengten worden 
aan de kopse kanten met 
NMC-FIX® verlijmd.

CLIMAFLEX® XT
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Voor grotere buisdiameters 
CLIMAFLEX® rol gebruiken.  
Buisomvang met strook  
van de CLIMAFLEX® rol  
opmeten en op het 
uitgerolde CLIMAFLEX® 
materiaal overbrengen...

... op maat snijden, rond de 
buis plaatsen en verlijmen.

Grotere buisdiameters



Bij meerlaagse isolatie 
moet er op worden gelet 
dat de segmenten in zgn. 
steenverband geplaatst 
worden, d.w.z. dat de 
lijmnaad wisselend  
geplaatst wordt en dat aan 
de buiseinden de bovenste 
laag met de onderste laag 
verlijmd wordt.

Meerlaagse isolatie
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Bij het programma 
CLIMAFLEX® STABIL hoort bij 
de rollen van 4 mm dikte  
een montagehulpstuk dat 
enkele millimeters groter is  
dan de metalen of 
kunststofleiding en waarmee 
het probleemloos overschuiven 
van CLIMAFLEX® STABIL 
mogelijk gemaakt wordt.

CLIMAFLEX® STABIL



Kies met behulp van de  
paslijst (brochure of download) 
de bij het type kraan  
passende CLIMAFLEX® SYSTEM-
isolatiekap. (Indien nodig met 
cutter en stansgereedschap 
aanpassen.)

Plaats de isolatiekap rond 
de kraan en sluit af met de 
veerringen.
CLIMAFLEX® leidingisolatie 
daarna tot tegen de isolatiekap 
aanbrengen (niet verlijmen).

CLIMAFLEX® SYSTEM
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 CLIMAFLEX®- prefab bochten en T-stukken

Kies met behulp van 
de paslijst (brochure 
of download) het juiste 
isolatie-onderdeel en plaats 
rond de bocht of T-stuk...

... monteer ofwel met behulp 
van de reeds aangebrachtte 
dubbele lijmstrips of met 
NMC-FIX® en/of clips.
Verlijm de kopse kanten 
altijd met de CLIMAFLEX® 
leidingisolatie.



Aantekeningen
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NMC sa behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder 
vooraankondiging het productassortiment of de technische eigenschappen 
ervan aan de allernieuwste techniek aan te passen. Alle gegevens in onze 
documenten zijn naar ons beste weten weergegeven. Neem in geval van 
vragen over deze technische gegevens contact op met NMC sa. Een kopie of 
nadruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend met onze uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming toegestaan.
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