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LOGSTOR SaniFlextra
– förisolerat rörsystem för tappvatten

LOGSTOR FlextraPipe – SaniFlextra

LOGSTOR SaniFlextra har samma unika fl exibilitet och isoleringsegenskaper 
som resten av LOGSTOR FlextraPipe-serien, men är specialutformat för att 
klara temperaturen och trycket i tappvattensystem (85 °C respektive 10 bar).

Mediaröret är tillverkat av PEX, ett mycket fl exibelt plastmaterial. Det omges av mjuk 
isolering i polyuretanskum och ett fl exibelt korrugerat mantelrör av HDPE. Det ger 
tillsammans ett mycket fl exibelt system som går att installera snabbt, enkelt och säkert.

LOGSTOR SaniFlextra fi nns som enkelrör och tvillingrör. De kopplingar, muffar, 
beslag och verktyg som behövs för att anlägga ett komplett förisolerat rörnät för 
tappvattensystem ingår i systemet.

LOGSTOR FlextraPipe är en komplett serie diffusionstäta och fl exibla förisolerade 
rörsystem för närvärmeprojekt och tappvatteninstallationer. Tillsammans ger det 
korrugerade mantelröret och den mjuka skumisoleringen en oslagbar fl exibilitet. 
Det fi nns tre sorters LOGSTOR FlextraPipe-rör med tre olika typer av mediarör som 
är utformade efter olika behov och användningsområden när det gäller tryck, 
temperatur och isoleringstjocklek. Dessa produkter är PexFlextra, AluFlextra 
och SaniFlextra.
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Teknisk information

SaniFlextra enkelrör

SaniFlextra dubbelrör

Mediarör

Material PEX

Spärr för syre, ånga och gas Nej

Isolering

Material Polyuretanskum (PUR)

Värmeledningsförmåga (50 °C)/lambda
0,022 W/mK

(läs mer på www.logstor.com/documentation)
Isoleringstjocklek, serier Serie 1 och 2

Diffusionsspärr EVOH

Mantelrörets material Polyeten (PE-HD). Korrugerad, flexibel yta

Larmtråd Nej

Kontinuerlig drifttemperatur 85 °C

Maximal temperatur 100 timmar/30 år 95 °C

Tryck 10 bar

Kopplingsmetod Kompressionskopplingar

Rullängder 50 eller 100 meter. Möjlighet till skräddarsydda längder

Enkelrör Dubbelrör

Serie 1 Serie 2 Serie 1

22/90 28-22/110

28/90 32-22/110

32/90 32-28/125

40/90 40-28/125

50/110 50-32/140

63/125
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Storlekar – mediarör/mantelrör (mm)


