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SAVE ENERGY  
AND PRESERVE  

THE ENVIRONMENT

Od prawdziwych fachowców do spraw izolacji oczekuje się 
dzisiaj, że będą zarazem konsultantami, jak i ekspertami. Aby 
pomóc im sprostać temu wyzwaniu, firma NMC sa stworzyła 
cały zestaw otulin i akcesoriów do profesjonalnej izolacji do rur: 
CLIMAFLEX®, CLIMAFLEX® XT i CLIMAFLEX® STABIL.

Niniejsza broszura została napisana specjalnie z myślą o osobach 
zawodowo zajmujących się izolowaniem rur. Opisano w niej 
sposoby wykorzystania profesjonalnych materiałów izolacyjnych. 

WSTĘP
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Niniejsza instrukcja instalacji opisuje najczęściej wykonywane prace izolacyjne i właściwy 
sposób ich przeprowadzenia. Mają one zastosowanie zarówno do istniejących, jak i nowych 
instalacji rurowych.

Oto kilka praktycznych wskazówek:

•  Narzędzia: Idealnie naostrzony nóż lub przecinak, przebijaki o rozmiarach dobranych 
do zewnętrznej średnicy rur, skrzynia uciosowa z szablonem, płaska szczotka z krótkim i 
sztywnym włosiem, miarka calowa. 

•  Klej: Używaj wyłącznie NMC-fix®. Cienką warstwę kleju należy rozprowadzić na obu 
sklejanych ze sobą powierzchniach. Po zakończeniu prac izolacyjnych należy odczekać 36 
godzin i dopiero po tym czasie można uruchomić instalację grzewczą. Jest to bardzo ważne 
ze względu na czas potrzebny na utwardzenie kleju.

•  Temperatura pracy: Aby zapewnić optymalne działanie kleju, nie należy stosować go w 
temperaturze poniżej +5 °C.

•  Pomiar i cięcie: Należy przeprowadzić dokładny pomiar, dodając 3 do 4 % w przypadku 
zastosowania CLIMAFLEX®, a podczas instalacji wywierać odpowiedni nacisk, aby zapobiec 
kurczeniu się CLIMAFLEX® na długość; izolować rury z ciepłą wodą tylko wtedy, gdy są 
zimne; podczas cięcia CLIMAFLEX® należy posłużyć się skrzynią uciosową.

•  Czystość materiałów: Upewnić się, że CLIMAFLEX® jest czysty zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz. Spłukać wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni rur i wytrzeć je do sucha. 
Izolacje można czyścić produktem INSUL3005.

•  Farba dyspersyjna: CLIMAFLEX® można pomalować każdą dostępną na rynku farbą 
dyspersyjną lub emulsyjną.

OGÓLNE INST-
RUKCJE DOTY-
CZĄCE MONTAŻU
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1. 

AKCESORIA  
CLIMAFLEX®
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AKCESORIA CLIMAFLEX®

1.  Zestaw do instalacji został zaprojektowany specjalnie na potrzeby profesjonalnej obróbki 
CLIMAFLEX® i CLIMAFLEX® XT. Zawiera on: 1 miarkę, przebijaki (12 Ø do 60 mm), 1 duży 
nóż i 1 zestaw szablonów do wycinania kolan pod odpowiednim kątem (dowolna Ø do 
114 mm).

2.  Klej NMC-fix® (klej uniwersalny): na bazie polichloroprenu, dostępny w puszkach o 
pojemności 250 ml, 500 ml, 1000 ml i 2500 ml.

3.  Taśma PE: w rolkach 50 mm x 3 mm x 10 m. Zastosowanie: spojenia, połączenia śrubowe, 
zawory, wyloty zbiorników i wszystkie trudno dostępne miejsca.

4.  Taśma samoprzylepna CLIMAFLEX® PVC: rolka o długości 33 m i szerokości 30 mm.

5.  Taśma z materiału CLIMAFLEX®: szara, wymiary: 50 mm x 50 m.

6.  Specjalny środek czyszczący INSUL 3005.

2. 

3. 4. 

5. 6. 
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IZOLACJA Z 
UŻYCIEM  
CLIMAFLEX®
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Izolację można przeprowadzić przed instalacją, naciągając CLIMAFLEX® na rurę. Poszczególne 
odcinki CLIMAFLEX® uszczelnia się za pomocą NMC-fix® natychmiast po montażu, 
rozprowadzając klej wzdłuż krawędzi cięcia.

Tę samą metodę można również zastosować do izolacji kolan. Niemniej jednak, w przypadku 
rur o niewielkim promieniu istnieje ryzyko zgniecenia izolacji, a przez to zmniejszenia jej 
grubości na danym odcinku. Jeśli warstwa jest zbyt cienka, by zapewnić prawidłową izolację, 
mogą wystąpić problemy z kondensacją.

Uwaga: Aby ułatwić montaż, zaleca się przesuwanie otuliny wzdłuż rury ruchem rotacyjnym. 
Zasadniczo należy pamiętać, że izolacji CLIMAFLEX® nie należy naciągać na rurę, ale 
przesuwać ją, popychając.

IZOLACJA PODCZAS MONTAŻU RUR

IZOLACJA Z UŻYCIEM CLIMAFLEX®
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IZOLACJA ZAINSTALOWANYCH RUR

W przypadku już zainstalowanych rur, otulinę 
CLIMAFLEX® należy przeciąć wzdłuż całej 
długości.

Uwaga: Podczas rozcinania należy ustawić 
nóż pod pewnym kątem w stosunku do 
powierzchni cięcia, aby nie uszkodzić drugiej 
strony otuliny.

Aby prawidłowo i trwale skleić krawędzie, 
należy starannie rozciąć otulinę, dbając o to, 
by powierzchnie cięcia były równe i gładkie. 
Należy posługiwać się wyłącznie bardzo 
ostrym nożem.

Zalecenie: Aby uzyskać równe i proste 
cięcie, użyć noża do cięcia wzdłużnego ze 
specjalnie ukształtowanym uchwytem (jest on 
jednym z elementów zestawu narzędzi NMC).

Wskazówka: Dostępne są przecięte 
fabrycznie otuliny z samoprzylepną warstwą 
wzdłuż krawędzi: CLIMAFLEX® XT.

IZOLACJA Z UŻYCIEM CLIMAFLEX®
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Rozprowadzić klej na krawędziach przeciętej 
otuliny (pamiętając o niezbędnym czasie 
schnięcia).

Po wyschnięciu kleju (należy sprawdzić 
palcem, czy jest suchy) należy połączyć 
krawędzie otuliny, wywierając nacisk od 
zewnątrz do środka. Powinny przylegać do 
siebie na całej długości. 

Po umieszczeniu w docelowym położeniu, 
przynajmniej jeden koniec otuliny powinien 
być przymocowany do rury za pomocą kleju 
NMC-fix.

Postępować w ten sam sposób z kolejnymi 
odcinkami. Rozprowadzić klej NMC-fix po 
powierzchni łączenia kolejnych odcinków 
otuliny.

Skleić, dociskając lekko i równomiernie na 
całej długości.

IZOLACJA Z UŻYCIEM CLIMAFLEX®
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Należy pamiętać, że izolacja musi znajdować 
się w odległości co najmniej 25-30 cm od 
miejsca spawania. Należy odsunąć ją i 
przymocować szczypcami. Po ostygnięciu 
zespawanych lub zlutowanych punktów należy 
zdjąć szczypce i wykonać izolację rury na 
całej długości.

Aby wykonać izolację odcinka znajdującego 
się pomiędzy dwiema rurami, materiał 
izolacyjny musi być docięty na nieco większą 
długość, aby mocno przylegał po obu 
stronach do zamontowanych już odcinków 
izolacji. Zapewni to zachowanie optymalnych 
właściwości izolacyjnych produktu.

Montowaną w ten sposób otulinę należy 
przeciąć wzdłuż i starannie skleić jej krawędzie 
(połączenia wzdłużne i stykowe).

IZOLACJA Z UŻYCIEM CLIMAFLEX®

SPAWANIE RUR
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IZOLACJA ZA  
POMOCĄ  
SAMOPRZYLEPNEJ  
OTULINY  
CLIMAFLEX® XT
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IZOLACJA ZA  
POMOCĄ  
SAMOPRZYLEPNEJ  
OTULINY  
CLIMAFLEX® XT

NMC zaleca stosowanie samoprzylepnej otuliny CLIMAFLEX® XT szczególnie do izolacji już 
zainstalowanych rur, w przypadku których izolacja przed montażem nie jest możliwa.

Wśród zalet produktu w wersji XT należy wymienić łatwość użycia i gwarantowaną oszczędność 
czasu. CLIMAFLEX® XT może również służyć do izolacji kolan rurowych, chociaż w tym 
przypadku zaleca się zwrócić szczególną uwagę na to, by podczas sklejania wywierać na 
otulinę równomierny nacisk.

IZOLACJA ZA POMOCĄ SAMOPRZYLEPNEJ OTULINY CLIMAFLEX® XT
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Rury należy najpierw oczyścić z kurzu, 
odtłuścić i wytrzeć do sucha. Temperatura 
otoczenia powinna wynosić między 15 °C a 
35 °C. 

Umieścić otulinę CLIMAFLEX® XT na rurze 
i stopniowo zdejmować folię ochronną, 
odklejając ją z obu stron.

Starannie połączyć krawędzie otuliny, kierując 
się od zewnątrz do wewnątrz i wywierając 
taki sam nacisk na całej powierzchni. 

Ostrożnie umieścić otulinę CLIMAFLEX® XT 
na rurze ruchem rotacyjnym. Nie ciągnąć i 
upewnić się, że warstwy izolacji nie zachodzą 
na siebie w miejscach krzywizn. 

IZOLACJA ZA POMOCĄ SAMOPRZYLEPNEJ OTULINY CLIMAFLEX® XT

IZOLACJA PRZY UŻYCIU SAMOPRZYLEPNEJ OTULINY CLIMAFLEX® XT
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Następnie skleić końce otuliny za pomocą kleju 
NMC-fix, wywierając odpowiedni nacisk. 

Kolana rurowe izoluje się z użyciem wyciętych 
z otuliny segmentów. Proste odcinki otuliny 
można zabezpieczyć za pomocą taśmy PE.

Uwaga: Przed zastosowaniem taśmy PE należy 
odczekać 36 godzin, aby odparowały wszystkie 
zawarte w kleju NMC-fix rozpuszczalniki.

W przypadku łączenia promieniowego ważne 
jest, by taśma PE nie była naciągnięta podczas 
sklejana.

IZOLACJA ZA POMOCĄ SAMOPRZYLEPNEJ OTULINY CLIMAFLEX® XT
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SKRZYNIA  
UCIOSOWA NMC 
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Korzystając ze skrzynki uciosowej NMC, można dociąć otulinę zgodnie z potrzebami, w razie 
potrzeby pod różnymi kątami.

SKRZYNIA UCIOSOWA NMC 
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PRZYKŁADY CIĘCIA NA POTRZEBY  
IZOLACJI KOLAN RUROWYCH I KĄTÓW 

Kąt 90° izolowany z zastosowaniem cięcia pod kątem 45°

Kąt 45° izolowany z zastosowaniem cięcia pod kątem 22,5°

Kąt 90° izolowany z zastosowaniem dwóch cięć pod kątem 22,5°  

Kąt 90° izolowany z zastosowaniem cztery cięć pod kątem 11,25°

Kąt 90° izolowany z zastosowaniem trzech cięć pod kątem 15°

SKRZYNIA UCIOSOWA NMC 
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IZOLACJA KĄTÓW I KOLAN RUROWYCH ZA  
POMOCĄ SKRZYNKI UCIOSOWEJ NMC

Sprawdzić, czy powstały element jest solidny, a następnie przeciąć go wzdłuż.

Umieścić w odpowiednim miejscu na rurze i skleić.

Izolacja kolan rurowych i kątów z pomocą skrzynki uciosowej NMC przebiega w następujący 
sposób: 

• Umieścić odcinek otuliny CLIMAFLEX® równolegle do poziomej linii szablonu.
• Wybrać odpowiedni kąt cięcia i przeciąć otulinę wzdłuż linii. Sprawdzić, czy odcinek otuliny 

jest dobrze zamocowany, aby się nie ześlizgnął. Skleić ponownie wycięte elementy. 

Następnie należy skleić poszczególne elementy.

SKRZYNIA UCIOSOWA NMC 
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TECHNOLOGIE 
IZOLACYJNE 
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IZOLACJA ŁĄCZEŃ RUR O RÓŻNEJ ŚREDNICY 

W przypadku łączenia pod kątem rur o różnej 
średnicy należy najpierw wykonać izolację 
prostych odcinków, zgodnie z powyższym 
opisem.

Należy wybrać otuliny CLIMAFLEX® o 
odpowiedniej średnicy, odpowiadającej 
zewnętrznej średnicy otuliny zainstalowanej 
na prostych odcinkach rur. 

Należy dociąć pod odpowiednim kątem 
otulinę o większej średnicy, analogicznie do 
wyciętych elementów przedstawionych na 
poprzednich stronach.

Skleić ze sobą poszczególne elementy.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku 
izolacji segmentowej kolan rurowych.

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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IZOLACJA ROZGAŁĘZIEŃ W KSZTAŁCIE LITERY T

Rozgałęzienia w kształcie litery T izoluje się 
na różne sposoby. Można dociąć otulinę pod 
kątem 45 ° lub posłużyć się wybijakiem.

Rozgałęzienia w kształcie litery 
T z cięciem pod kątem 45 °
Rozgałęzienia w kształcie litery T izoluje się 
na różne sposoby. Można dociąć otulinę pod 
kątem 45 ° lub posłużyć się wybijakiem.

Rozgałęzienia w kształcie litery T z cięciem 
pod kątem 45 °

Przeciąć otulinę na dwie części: 1/3 i 2/3.

Korzystając ze skrzynki uciosowej z końcówki, 
dociąć pod kątem 45 ° krótszy odcinek, 
zaczynając od linii środkowej.

Ze środka dłuższego odcinka otuliny wyciąć 
kształt litery V pod kątem 90 °, wykonując 
dwa cięcia pod kątem 45 °, odpowiadające 
zewnętrznej średnicy otuliny.

Złożyć obie części, aby powstał element w 
kształcie litery T i skleić je razem.

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Po sklejeniu elementów, rozciąć otulinę wzdłuż.

Następnie umieścić element w kształcie 
litery T na rurze i skleić w miejscu rozcięcia, 
pamiętając o czasie schnięcia kleju. Klej 
NMC-fix można nakładać na rurę przed lub 
po montażu izolacji.

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Rozgałęzienia w kształcie litery T z 
wycięciem otworu przy użyciu wybijaka 
Istnieje możliwość wykonania rozgałęzienia w 
kształcie litery T przy użyciu wybijaka: należy 
wykonać otwór, który powinien mieć taką 
samą średnicę, jak rura dochodząca.

Następnie rozciąć otulinę wzdłuż i umieścić 
ją wokół rury, która ma być izolowana; skleić 
krawędzie. 

Wykonać nacięcie po przeciwnej stronie i 
skleić.

Następnie skleić stykające się ze sobą 
powierzchnie.

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Izolacja łączeń rur o różnej średnicy
W przypadku izolacji rozgałęzień w kształcie 
litery T z rurami o różnych średnicach, 
należy najpierw przeprowadzić izolację 
sąsiadujących ze sobą rur.

Podczas przycinania izolacji w kształcie litery 
T na wymiar należy wybrać izolację rurową 
CLIMAFLEX®, której średnica wewnętrzna 
odpowiada zewnętrznej średnicy już 
zainstalowanej otuliny.

Nakładając izolację w kształcie litery T należy 
upewnić się, że otulina o większej średnicy 
nachodzi na tę o mniejszej średnicy i na proste 
odcinki izolacji.

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Aby wykonać izolację złączki redukcyjnej 
między dwiema rurami, należy pamiętać o 
pozostawieniu wystarczającego miejsca.

Potrzebna jest otulina o większej średnicy.

Uwaga: Otulina należy dociąć na długość 
większą od długości izolowanego odcinka.

Wykonać w tym odcinku dwa identyczne 
nacięcia w kształcie litery V, skleić dwa 
wycięte kawałki razem, aby uzyskać mniejszą 
średnicę otuliny.

IZOLACJA ZŁĄCZEK REDUKCYJNYCH MIĘDZY RURAMI

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Skróć otulinę po jej węższej stronie, tak aby 
średnica na końcu odpowiadała zmniejszonej 
średnicy.

Następnie dociąć otulinę po drugiej stronie 
do optymalnej długości. Nie może być zbyt 
krótka, ponieważ po zamontowaniu należy ją 
mocno docisnąć .

Aby zamontować otulinę na rurze, należy 
rozciąć ją wzdłuż. Otulinę trzeba przeciąć po 
stronie, która nie była wcześniej docinana ani 
klejona.

Zamontować otulinę na rurze i skleić w 
miejscu przecięcia wzdłuż, a także w miejscu 
połączenia z sąsiednimi odcinkami.

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Izolację zaworu można przeprowadzić na 
różne sposoby, w zależności od wielkości i 
rodzaju zaworu.

Niewielkie zawory
Dociąć otulinę CLIMAFLEX® do odpowiedniej 
długości i wyciąć otwór na oś wału zaworu.

Umieścić otulinę na rurze, a następnie 
dopasować względem zaworu i skleić całość.

IZOLACJA ZAWORU

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Duże zawory
Rozpocząć od wykonania izolacji rury po 
prawej i lewej stronie zaworu, a następnie 
odizolować zawór za pomocą samoprzylepnej 
taśmy PE.

Posłużyć się odcinkiem otuliny CLIMAFLEX® o 
długości odpowiadającej obwodowi zaworu. 
Rozciąć otulinę na całej długości.

Wykonać nacięcie w otulinie i wyciąć otwór o 
średnicy osi wału zaworu na końcu przecięcia.

Otulinę należy umieścić na rurze w taki sposób, 
aby elementy, na których już wykonano izolację, 
zostały przykryte na odcinku odpowiadającym 
co najmniej grubości materiału izolacyjnego.

W razie potrzeby zdemontować dysk zaworu.

Na końcu skleić zachodzące na siebie części, 
a także wycięcia. Jeśli to konieczne, można 
wykonać izolację końcówki wału zaworu z 
użyciem kawałka otuliny.

Perimeter

Length

TECHNOLOGIE IZOLACYJNE 
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Skleić krawędzie przecię-
tej otuliny CLIMAFLEX®.
Umieścić przeciętą otulinę CLIMAFLEX® 
na czystej rurze. Pozostawić klej NMC-fix 
do wyschnięcia (musi być suchy w dotyku), 
ustawić równo krawędzie, a następnie mocno 
i równomiernie docisnąć na całej długości, 
kierując się od końców do środka i przesunąć 
je na izolowanej rurze, aby dokleić je także w 
miejscu połączenia z innymi odcinkami otuliny.

Nigdy nie naciągać otuliny podczas montażu, 
ale przesuwać ją, popychając. 

Krótką i cienką otulinę można zwinąć w 
pokazany na schemacie sposób, a następnie 
pokryć klejem NMC-fix.

Metoda ta pozwala zainstalować otulinę na 
rurze szybko i prawidłowo.

PRACA Z CLIMAFLEX®

PRAKTYCZNE  
PORADY
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PRAKTISCHE TIPS

Sprawdzić paznokciem, czy klej jest 
wystarczająco suchy.

Ogólne zasady:
Sprawdzić paznokciem, czy klej NMC-fix

a) ciągnie się, tworząc nitki i/lub 

b) jest zimny w dotyku.

W obu przypadkach należy jeszcze chwilę 
poczekać.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KLEJENIA 

31
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