
       
 
 
 
 

VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr. N-1 / 2 

 
 
 
 
Volitatud esindaja: Hals Trading AS, Kadaka tee 42 H, 12915 Tallinn 
 
Valmistaja:  NMC s.a., Rovert 10, Raeren/Eynatten, Belgium 
 
Toode: Insul Tube sünteetilisest kummist  toruisolatsioon, tihedusega 45-

100 kg/m³ 
 
Standardid: DIN EN 52615 (veeauru läbilaskvuskindlus), EVS-EN 13501-

1:2004 EstCert sertifikaat nr 309-02/07 (tulelevikuklass B-s3,d0) 
 
Hinnang: Kasutusala: külma-, sooja-, kütte- ja jahutustorustike isolatsioon, 

töötemperatuur -45 C° kuni +105 C°, soojusjuhtivus (DIN 52613) 
0,040 W/m² +40 C° juures 

 
Eritingimused: madalatel temperatuuridel ning jahutustorustike isoleerimisel 

kasutada NMC FIX liimi. Jälgida valmistajatehase 
kasutusjuhendeid (liitena). 

 
Väljaandja esindaja: Kusta Kaska, tehnikadirektor 
 
Välja antud: 02.04.2008 
 
Allkiri: 
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 INSUL TUBE  PAIGALDUSJUHEND 

 
1. Kindlustada, et isolatsioon, torud, liitmikud ja tööriistad oleks puhtad. 

Vältida tolmu, mustust, õli ning vett isoleeritavatel pindadel ning 
tarvikutel. 

2. Ära paigalda isolatsiooni töötavatele süsteemidele. Vähemalt 36 tundi 
peaks jääma isoleerimistööde valmimisest süsteemi kasutusele 
võtmiseks. 

3. Insul Tube-t ei tohi venitada, parem paigaldada pisut üle vajaliku 
pikkuse. 

4. Hoia alati õigeid projekteerija antud mõõtmeid. 
5. Madalatel temperatuuridel ning külmatöödel alati kasutada NMC FIX 

liimi. Paigalda Insul Tube toru peale nii, et mõlemad otsad oleks 
liimiga määritud. Kindlusta, et kõik liimitavad ühendused oleks 
korralikult kinnitunud. 

6. Terastorudel kindlustada, et pind oleks roostest puhas ning enne 
isoleerimist kaetud roostetamisvastase värviga (nt. Korrostop). 

7. Isoleerides madalatemperatuurilisi- ning külmutusseadmeid kindlusta, 
et isoleeritava pinna vahel oleks piisav vahe õhu vabaks liikumiseks. 
See on lisagarantiiks kondensatsiooni tekkimise vastu külmaliinidel 
niisketes ning kuumades tingimustes. 

8. Kasutades NMC FIX liimi, pane õhuke kiht mõlemale poole. Ühenda 
liited ja ühenduskohad omavahel siis, kui liim on nakkuval kuiv ning 
eemalda ülearuline liim NMC Puhastajaga. 

9. Kindlusta, et temperatuur oleks minimaalselt +10 C° kasutades NMC 
FIX liimi. 

10.  Sooja- ja kuumaliinidel ei ole vajalik kasutada NMC FIX liimi. Nii 
Insul Tape kui Insul Lint (3 mm paksusega) sobivad nendele 
süsteemidele. 

11.  Insul Tube temperatuuriala on -40 C°kuni +105 C°. Kõrgematel 
temperatuuridel kasutada Insul Tube HT isolatsiooni (kuni +150 C°). 
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