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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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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

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.

ОСНОВНІ ТИПИ МАТЕРІАЛІВ К - FLЕХ
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АКСЕСУАРИ ДО ІЗОЛЯЦІЇ “K-FLEX”
Ізоляційні кути K90 і трійники “Т”
Готові елементи з матеріалу 
“K-FLEX” поставляються у 
необхідних товщинах і діаметрах, 
вимагають склеювання тільки по 
одному шву.

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

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.

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.

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.

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.

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”.

Обладнання для нанесення 
клею  “К-FLEX”
Дозволяє забезпечити 
рівномірне й раціональне 
нанесення клею на  поверхні, що 
склеюються.
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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:  36 годин
ЗБЕРІГАННЯ:    у прохолодному місці
СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:  1 рік
ВИТРАТА КЛЕЮ:   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.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
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ІНСТРУМЕНТИ Використовуйте якісні інструменти для 
виконання робіт з монтажу ізоляції.

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.

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.
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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.

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”.

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.
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Не з’єднуйте краї 
ізоляції з нанесеним 
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.

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.

ФАРБУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ НА 
ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ

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.
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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.

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

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

Системи вентиляції

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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ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ДІАМЕТРОМ ДО 125 мм ЗА 
ДОПОМОГОЮ ТРУБЧАСТОГО МАТЕРІАЛУ “ K-FLEХ”
Гнучкість і еластичність матеріалів “K-FLEX” 
дозволяє ізолювати до монтажу близько 
80% трубопроводів цивільних будинків. Це 
дозволяє спростити завдання, скоротити час 
і поліпшити якість монтажу.

НЕЗМОНТОВАНІ ТРУБОПРОВОДИ

1. Перемістіть трубку “K-FLEX” від відкритого 
кінця до місця її установки уздовж ізолюємої 
труби.

2. Плавно, не прикладаючи великих зусиль, 
натягайте трубку “K-FLEX”, трішки повертаючи 
її навколо труби. Не деформуйте й не 
розтягуйте матеріал

 

3. Після установки трубки в потрібне місце 
приклейте внутрішню поверхню хоча б 
одного з її кінців до трубопроводу клеєм 
“K-FLEX”.
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4. Нанесіть клей на торцеві краї сусідніх 
трубок, які прагнете склеїти.

5. Не чекаючи висихання клею, негайно 
притисніть їх один до одного під тиском. 
Переконаєтеся, що після установки ізоляція 
не виявилася розтягнутою.  Завжди давайте 
невеликі припуски на шви по довжині 
трубок. 

6. Якщо необхідно, звільнити від матеріалу 
“K-FLEX” місце (25-30 см) для виконання 
зварювальних робіт. Виконуйте ізоляцію 
місця зварювання тільки після того, як труба 
охолоне. 

7. Перевірте надійність клейових швів 
основних трубок у місцях відводів, фланців, 
вентилів і т.д. до виконання їх ізоляції.
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ЗМОНТОВАНІ ТРУБОПРОВОДИ
1. Якщо трубопровід уже змонтований, 
розріжте трубку “K-FLEX” уздовж, до її 
установки на трубу.

Користуйтеся тільки гострими ножами. 
Рівний розріз дозволить потім легко і якісно 
виконати клейовий шов.
Використовуйте спеціальний ніж  “К-FLEX”. 

Акуратно, не доторкаючись руками до  
поверхонь, що розріжуться, протягніть лезо 
ножа уздовж трубки. Далі очистіть поверхні, 
що підлягають склеюванню, за допомогою 
очисника “K-FLEX”.
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2. Помістіть ізоляцію “K-FLEX” на трубу так, 
щоб її розрізані краї були віддалені один від 
одного. Нанесіть рівний шар клею “K-FLEX” на 
обидва краї розрізу.

3. Як тільки клей підсохне, з’єднаєте краї 
трубки “K-FLEX” і сильно стисніть їх на дуже 
короткий час.

4. При виконанні з’єднання двох вже 
змонтованих ділянок ізоляції виріжте шматок 
трубки “K-FLEX” трохи довше (на 2 мм) місця 
вставки.

5. Розріжте вставку уздовж і змонтуйте на 
трубопроводі так само, як і основні ізоляційні 
трубки. 
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КУТИ 90°
Повороти трубопроводів під 90° 
здійснюються шляхом вигину самої труби, 
або шляхом вставки фітинга при цьому дуже 
часто фітинги мають більший діаметр, ніж 
самі труби. У випадку, якщо ізоляційну трубку 
неможливо натягнути на кут повороту 
трубопроводу, необхідно використовувати 
прямокутні або сегментні кути з матеріалів 
“K-FLEX”.

ІЗОЛЯЦІЯ КУТІВ ТРУБОПРОВОДІВ

1. Відріжте шматок трубки “K-FLEX” 
довжиною, достатньої для ізоляції кута. 
Розріжте її посередині  під кутом 45°.

Використовуйте столярне стусло й ніж з 
довгим лезом.

2. Розгорніть одну частину трубки щодо 
інший так, щоб утворювався прямий кут.
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3. Склейте кут клеєм “K-FLEX”.

4. Після того, як клей просохне, акуратно 
проріжте ізоляційний кут уздовж 
внутрішньої сторони.

5. Надягніть кут на вигин труби й нанесіть 
клей на обидва краї розрізу.
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6. Дайте клею підсохнути, потім з’єднаєте 
краї й сильно стисніть на дуже короткий час.

7. Ретельно приклейте краї кута до труби й 
до іншої ізоляції.

У випадку, якщо ділянки ізоляції, 
що підходять до кута, уже остаточно 
змонтовані, довжина кутової секції 
повинна бути точно виміряна з 
урахуванням невеликих припусків (2 мм)
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ІЗОЛЯЦІЯ КУТІВ ТРУБОПРОВОДІВ із 
трубами різних діаметрів.

На початку виконайте ізоляцію труб, що 
примикають до з’єднання, меншого діаметра, 
впритул присуньте трубки “K-FLEX” до фітинга 
й приклейте їхню внутрішню поверхню до 
труби.

Підберіть ізоляційну трубку із внутрішнім 
діаметром, рівним зовнішньому діаметру  
ізоляції, що примикає.

Виготовте ізоляційний кут довжиною, що 
забезпечує нахлест 25 мм, і встановіть його 
на фітинг, як описано раніше на сторінках 
16,17, і 18 даного посібника.
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ІЗОЛЯЦІЯ КУТІВ ТРУБОПРОВОДІВ 
із трубами однакових діаметрів за 
допомогою сегментних ізоляційних кутів.

Сегментні ізоляційні кути використовуються, 
у першу чергу, при проведенні робіт на 
трубах великого діаметра Виготовлення 
сегментних секцій вимагає виконання двох 
кутових розрізів трубчастого матеріалу  
“K-FLEX.

1. Відріжте шматок трубки “K-FLEX” 
довжиною, достатньої для ізоляції кута.

2. Накресліть посередині відрізаного шматка 
дві паралельні лінії на відстані один від 
одного рівному зовнішньому діаметру цієї 
трубки.

3. Проведіть центральну лінію між двома 
розмітками.  Відкладіть в обидва боки від неї 
відстань рівну одному сантиметру (точки С 
и D) Проведіть лінії А-С і B-D, як показано на 
малюнку.
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4. Розріжте ізоляцію “K-FLEX” по лініях А-С і 
B-D.

5. Розгорніть крайні частини трубки на 180° 
так, щоб утворювався прямий кут. 

6. Склейте разом три складові частини кута.
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7. Після того, як клей просохне,  акуратно 
проріжте сегментний  ізоляційний кут 
уздовж внутрішньої сторони.

8. Надягніть кут на вигин труби й  нанесіть 
клей на обидва краї розрізу. Дайте клею 
підсохнути, потім з’єднаєте краї й сильно 
стисніть на дуже короткий час.

9. Ретельно приклейте краї кута до труби й 
до іншої ізоляції.

10. У випадку, якщо ділянки ізоляції, 
що  підходять до кута, вже остаточно 
змонтовані, довжина кутової секції 
повинна бути точно виміряна з 
урахуванням невеликих припусків (2 мм). 
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ІЗОЛЯЦІЯ КУТІВ ТРУБОПРОВОДІВ із 
трубами різних діаметрів за допомогою 
сегментних ізоляційних кутів.

Спочатку виконуєте ізоляцію труб, що 
примикають до з’єднання, меншого діаметра, 
впритул присуньте трубки “K-FLEX” до фітинга 
й приклейте їхню внутрішню поверхню до 
труби.

Підберіть ізоляційну трубку із внутрішнім 
діаметром рівним зовнішньому діаметру  
ізоляції, що примикає.

Виготовте ізоляційний сегментний кут 
довжиною, що забезпечує нахлест 25 мм, і 
встановіть його на фітинг, як описано раніше 
на сторінках 20, 21, і 22 даного посібника.
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ТРІЙНИКИ
Існують різні методи одержання ізоляційного 
Т- образного з’єднання з матеріалу “K-FLEX”. 
1) Одержання ізоляційного трійника шляхом 
склеювання під кутом 90° двох трубок, 
вирізаних під кутами 45°. 
2) Одержання ізоляційного трійника з 
використанням пробитого отвору.

МЕТОД 1

1. Відріжте шматок трубки “K-FLEX” розміром 
рівним трьом довжинам необхідним для 
виконання ізоляції кожної із труб, що 
відходять від фітинга. Розріжте цей шматок 
під кутом 90° на дві частини так, щоб 
довжина однієї з них була у два рази більше 
іншої. 

2. Підберіть коротку частину трубки й 
Відріжте її кінець під подвійним кутом  45°, 
як показано на малюнку. Використовуйте 
столярне стусло й ніж з довгим лезом.
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3. Візміть довгу частину трубки, зробіть на 
її середині виріз під кутом 45° діаметром 
рівним зовнішньому діаметру ізоляції.

4. Склейте обидві трубки разом, одержавши 
Т- образне з’єднання.

5. Після того, як клей просохне, акуратно 
розріжте ізоляційний трійник, як показано на 
малюнку.
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6. Надягніть трійник на трубопровід і 
нанесіть клей на обидва краї розрізу.  Дайте 
клею підсохнути, потім з’єднаєте краї й 
сильно стисніть на дуже короткий час. 
Ретельно приклейте краї трійника до труб 
і до іншої ізоляції. У випадку, якщо ділянки 
ізоляції, що підходять до трійника вже 
остаточно змонтовані, довжина Т- образної 
секції повинна бути точно виміряна з 
урахуванням невеликих припусків (2 мм).

У випадку, якщо Т-фітінг має більший діаметр, 
ніж прилеглі до нього труби, то на початку 
виконайте ізоляцію прилеглих до з’єднання 
труб меншого діаметра, впритул присуньте 
трубки “К-FLEX” до Т-фітинги та приклейте їх 
внутрішню поверхню до труб.

Підберіть ізоляційну трубку із внутрішнім 
діаметром рівним зовнішньому діаметру  
ізоляції, що примикає. Виготовте ізоляційний 
трійник, як описано на сторінках 24, 25 
довжиною, що забезпечує нахлест 25 мм у 
всіх напрямках.

Встановіть його на Т- фітинг, як зазначено в 
позиції 6 на сторінці 26 даного посібника.
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МЕТОД 2

1. Зробіть отвір в ізоляційній трубці “K-FLEX” 
за допомогою пробійника діаметром рівним 
діаметру відводу. 

2. Розріжте трубку “K-FLEX” уздовж так, щоб 
розріз припав по середині виконаного 
отвору. Надягніть ізоляцію на трубопровід, 
пропускаючи відвід в отвір. Склейте трубку, 
як описано на сторінці 15 даного посібника. 

3. Підберіть матеріал “K-FLEX”, призначений 
для ізоляції відводу. Виріжте на торці трубки 
U- подібне поглиблення (краще виконати 
його глибше, чим потрібно, ніж дрібніше).

4. Надягніть ізоляцію на відвід. Приєднайте 
трубку “K-FLEX” з вирізаним торцем до 
ізоляції трубопроводу, як показано на 
малюнку. Ретельно склейте їх разом.
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ВЕНТИЛІ Й ЗАПІРНІ КРАНИ
Невеликі вентилі, запірні крани можуть 
ізолюватися за допомогою трубок “K-FLEX”. 
Існують різні способи ізоляції вентилів, що 
залежать від висоти крана.

Невисокі крани

1. Розріжте ізоляційну трубку на відстань 
достатній для ізоляції крана. На кінці розрізу 
виконайте за допомогою пробійника круглий 
отвір діаметром рівним діаметру ніжки 
крана.

2. Встановіть трубку в потрібне місце. 
Ретельно склейте розріз і місце з’єднання із 
сусідньою секцією.

Високі крани

1. Виконайте ізоляцію    труб, що примикають 
до вентиля, впритул присунувши трубки 
“K-FLEX”. Оберніть ізоляційною стрічкою, 
основу крана як показано на малюнку
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2. Відріжте шматок ізоляційної трубки 
довжиною рівній довжині окружності, 
ізоляції що примикає, розріжте його уздовж. 

3. Розгорніть розрізаний шматок ізоляції. 
Виконайте на ньому поздовжній розріз 
посередині як показано на малюнку. На 
його кінці зробіть за допомогою пробійника 
круглий отвір діаметром рівним діаметру 
ніжки крана.

4. Встановіть виготовлену деталь на вентиль, 
просмикнувши ніжку крана в круглий отвір. 
Переконайтеся, що забезпечується нахлест 
установленого матеріалу поверх ізоляції  
труб, що примикають. 
Зніміть рукоятку крана, якщо це можливо, 
перед початком робіт з монтажу ізоляції 
вентиля. 

5. Ретельно склейте розрізи й місця 
з’єднання із  секціями, що примикають. При 
необхідності додатково ізолюйте  ніжку, 
що стирчить, крана матеріалом “K-FLEX” з 
обрізків. 
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ПЕРЕХІДНИКИ
1. Ізоляцію вставок, що з’єднують труби 
різного діаметра, можна виконувати із 
трубок “K-FLEX”. Виконайте ізоляцію основних 
труб, залишивши між секціями, пов’язаними 
з перехідником, відстань більше, ніж сама 
вставка.

2. Відріжте від трубки із внутрішнім 
діаметром більшої труби шматок довжиною 
перевищуючої відстань залишеної між 
ізоляційними секціями.

3. Виріжте з однієї сторони трубки два V- 
подібних клина напроти один одного.

4. Нанесіть клей на краї V- подібних вирізів. 
Дайте клею підсохнути, потім з’єднаєте краї й 
сильно стисніть на дуже короткий час.



www.k-flex.ua

5

6

7

8

5. Після того, як клей підсохне, акуратно 
відріжте ізоляційний конус із вузької 
сторони так, щоб отриманий при цьому 
діаметр відповідав діаметру ізоляції меншого 
трубопроводу.

6. Точно виміряйте відстань, залишену 
між сусідніми секціями “K-FLEX”. Підріжте 
ізоляційний конус із боку великого діаметра 
до необхідної довжини з урахуванням 
невеликих припусків (2 мм).

7. Розріжте вставку уздовж і встановіть на 
трубопровід.

8. Нанесіть клей на обидва краї розрізу. 
Дайте клею підсохнути, потім з’єднаєте краї 
й сильно стисніть на дуже короткий час. 
Ретельно приклейте краї вставки до ізоляції 
трубопроводу.
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ПІДВІСИ ДЛЯ ТРУБ
ІK Іnsulatіon Group пропонує спеціальні 
підвіси для труб різних діаметрів. 
Використання підвісів дозволяє уникнути 
зминання ізоляції в місцях контакту 
трубопроводів і утвору “містків холоду”, що є 
причиною виникнення конденсату. Товщина 
підвісу підбирається відповідно до  товщини 
ізоляції трубопроводу. 

1. Розкрийте підвіс, одягніть на трубопровід у 
місці розташування опори.

2. Нанесіть клей “K-FLEX” на поверхні 
з’єднання двох половинок підвісу й стисніть 
їх. 
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3. Зафіксуйте стик перехлестом  стрічки, 
розташованої по зовнішньому периметру 
підвісу.

4. Закріпіть металевий хомут навколо підвісу.

5. Ретельно приклейте ізоляцію 
трубопроводу до підвісу з обох кінців клеєм 
“K-FLEX”. 
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ЗАКЛАДАННЯ ВІДКРИТИХ ТОРЦІВ У 
ТРУБОПРОВОДІВ

Виріжте за допомогою пробійника круглу 
заглушку потрібного діаметра із залишків 
листового матеріалу “K-FLEX”.  Нанесіть 
клей “K-FLEX” на  поверхні, що з’єднуються, 
ізоляцій і вставте заглушку в ізоляційну 
трубку.

ІЗОЛЯЦІЯ Y- ПОДІБНИХ З’ЄДНАНЬ 
ТРУБОПРВОДОВ

a) Відріжте шматок трубки “K-FLEX” необхідної 
довжини.

b)  Пробийте пробійником потрібного 
діаметра отвір під кутом з’єднання труб.

c) Розріжте трубку уздовж через центр 
отвору.  Одягніть на трубопровід і склейте 
шов клеєм “K-FLEX”.

d) Відріжте другий шматок трубки “K-FLEX” 
необхідної довжини. Зробіть на його 
торці під кутом з’єднання труб U - подібне 
поглиблення (краще виконати його 
глибше, чим потрібно, ніж дрібніше) 
Розріжте трубку уздовж.

e) Надягніть ізоляцію на відвід.  Приєднайте 
трубку “K-FLEX” з вирізаним торцем до 
ізоляції трубопроводу, як показано на 
малюнку. Ретельно склейте їх разом. 
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ІЗОЛЯЦІЯ ВИГИНІВ ТРУБОПРОВОДУ ЗА 
ДОПОМОГОЮ СЕГМЕНТІВ.

У випадку, якщо ізоляційну трубку 
неможливо натягнути на вигин 
трубопроводу, підійде даний метод ізоляції.

1. Підберіть трубку “K-FLEX” потрібного 
діаметра довжиною достатньої для ізоляції 
вигину. Розріжте її на 3-5 сегментів під 
однаковим кутом. При цьому для вигину під 
90° сума цих кутів повинна бути рівної 90°. 

Для виконання цієї операції використовуйте 
столярне стусло й ніж з довгим лезом.

2. Розгорніть кожний другий  сегмент на 180° 
так, щоб утворювався необхідний кут.

3. Склейте разом усі складові частини кута. 
Після того, як клей просохне, акуратно 
проріжте сегментний ізоляційний кут уздовж 
внутрішньої сторони.

4. Надягніть кут на вигин труби й нанесіть 
клей на обидва краї розрізу. Дайте клею 
підсохнути, потім з’єднайте краї й сильно 
стисніть на дуже короткий час. Ретельно 
приклейте краї кута до іншої ізоляції по 
лініях а,b.
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З’ЄДНАННЯ ПІД КУТОМ БІЛЬШ 90°

Спочатку виконайте ізоляцію    ділянок, що 
примикають до з’єднання, трубопроводу.

1) Виміряйте довжину кутової ділянки, що 
підлягає ізолюванню. Відріжте шматок 
ізоляційної трубки “K-FLEX” потрібного 
діаметра, трохи більшої довжини, 
ніж обмірювана ділянка. Накресліть 
посередині відрізаного шматка дві 
паралельні лінії на відстані один від 
одного рівному зовнішньому радіусу цієї 
трубки. Проведіть лінію А - В, як показано 
на малюнку.

2) Розріжте ізоляцію “K-FLEX” по лінії А- В. 
Розгорніть одну частину трубки щодо 
інший так, щоб утворювався потрібний 
кут. Склейте кут клеєм “K-FLEX”.

3) Після того як клей просохне,  акуратно 
проріжте ізоляційний кут уздовж 
внутрішньої сторони. Точно проміряйте 
довжину виготовленої секції, Відріжте 
надлишки матеріалу, залишаючи невеликі 
припуски (2мм). 

4) Надягніть кут на вигин труби й нанесіть 
клей на обидва краї розрізу. Дайте клею 
підсохнути, потім з’єднайте краї й сильно 
стисніть на дуже короткий час. Ретельно 
приклейте краї кута до іншої ізоляції 
трубопроводу.
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САМОКЛЕЮЧІ ІЗОЛЯЦІЙНІ ТРУБКИ
Ізоляція “K-FLEX” для змонтованих трубопроводів.

Застосування 
самоклеючих трубок 

“K-FLEX” особливо зручно при 
виконанні ізоляційних робіт на 

вже змонтованих трубопроводах. 
Їх використання дозволяє скоротити 

час монтажу за рахунок легкості 
застосування.

1. Ізолюємі поверхні повинні бути сухими, 
чистими й знежиреними. Очистіть їх за 
допомогою очисника “K-FLEX”.
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2. Попередньо розрізані трубки легко 
встановлюються.

3. Вирівняйте краї розрізу й розправте 
ізоляційну трубку.

4. Відклейте кінці плівок, що захищають краї 
розрізу ізоляції й обережно вилучите одну з 
них.

5. Обережно з’єднайте краї розрізу ізоляції й 
вилучите другу захисну плівку.
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6. Злегка стисніть разом самоклеючі краї 
трубки, рухайтеся від країв до центру 
ізоляційної секції.

7. Щоб уникнути деформації ізоляційного 
матеріалу, не прикладайте більших зусиль 
при просуванні склеєної трубки по 
трубопроводу. 

8. Будьте особливо обережні при натягуванні 
трубки на вигини трубопроводу.

9. Після установки самоклеючої трубки в 
потрібне місце, склейте її з сусідньою за 
допомогою клею “K-FLEX”.
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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.

2. Відкладете необхідну довжину на листі 
“K-FLEX

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


