
Krympbart muffsystem för  
preisolerade rörsystem
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•  Ett enda muffsystem för alla skarvar

•  Den unika molekylstrukturen med 
tvärbunden polyetylen (PEX) håller 
muffen säkert på plats

•  Gör preisolerade rörsystem mer 
pålitliga och minskar 
driftskostnaderna på lång sikt

•   Gör det enkelt att lägga rören den 
bästa och mest kostnadseffektiva 
vägen

•  Färre muffar krävs, vilket minskar 
installationskostnaderna med 
10–15 %

•  Färre muffar och svetsar innebär 
mindre risk för problem

•  Installationen kräver inga 
specialverktyg

•  Enkelt att ansluta nya avgreningar i 
befintliga system, utan driftavbrott

•  Uppfyller kraven i standard EN489 
(SS-EN 489)

LOGSTOR SXJoint är ett mångsidigt, 
elastiskt och pålitligt krympbart 
muffsystem. I systemet ingår allt som 
krävs för enkel, kostnadseffektiv skarvning 
av preisolerade rörsystem.

Färre skarvar, medför färre komponenter 
och enklare logistik, vilket spar pengar och 
tid. Muffarna installeras snabbt och kräver 
mindre handkraft, med den enkla, 
okomplicerade SX-skarvningsprocessen. 

Detta innebär att installationskostnaderna 
kan reduceras med 10–15 % och material 
spillet med 3–5 %.

Liksom övriga muffsystem från LOGSTOR är SXJointen konstruerad för att ge 
maximal säkerhet och hållbarhet.

Muffen SX är tillverkad av tvärbunden polyetylen (PEX) och är konstruerad för 
att utnyttja detta extremt elastiska och hållbara materials specifika egenskaper.

Tvärbunden polyetylen (PEX)

Dubbeltätande skumnings/luftventilationshål

Isoleringsskum av polyuretan (PUR)

Muffens ej krympbara mittre del

Muffens krympbara ändar

Tätningskitt

Var ska den användas
Muffsystemet SX är idealiskt för 
preisolerade rör som skall motstå höga 
mekaniska, termiska och kemiska 
påkänningar - till exempel vid djup 
förläggning under grundvattennivån.

system
–  för sammankoppling av preisolerade rör

Endast en muff med LOGSTOR SXJointar

Förtillverkade böjar kräver 

två muffar

Förtillverkade T-stycken 

kräver tre muffar



Fördelen med PEX
Den unika molekylstrukturen hos tvärbunden 
polyetylen (PEX) medför att en av dess 
egenskaper är en exceptionellt stark krympkraft.

När detta material värms upp kan det formas på 
lämpligt sätt som sedan bibehålles när det 
därefter svalnar. Om PEX- materialet sedan åter 
värms upp till en temperatur över 120 ºC, 
krymper det tillbaka till sin ursprungliga form.

I motsats till polyetylen påverkas inte PEX av 
höga temperaturer vid installation och behåller 
sin krympkraft, utan krympdeformationer.

PEX särskilda egenskaper är nyckeln till 

SXJoint-systemet från LOGSTOR.

Enkla att installera, enkla att 
kontrollera
Installationen är en enkel och 
okomplicerad process som endast 
kräver få verktyg. Entreprenörer kan 
säkert utföra montagearbetet efter 
utbildning vid LOGSTOR’s montörsskola.

De fyra enkla visuella inspektionsstegen 
som visas ovan bekräftar att varje 
arbetsmoment utförs på rätt sätt.

När märkena efter 

fingerexpansionen har försvunnit 

är muffen krympt  på rätt sätt  
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Konstruerad för uppgiften
Muffsystemet SX är en av tre olika muffningstekniker från 
LOGSTOR som är anpassade för LOGSTOR’s rörsystem. 
Detta för att säkerställa en hög kvalite och isolerförmåga 
under systemets livslängd.

Tre typer av muffar
LOGSTOR SXJoint-system har tre olika typer av muffar som krävs 
för att koppla ihop raka rörlängder, böjar och avgreningar. En typ av 
muff (SXB) gör det möjligt att utföra böjar i samtliga gradtal.

Muffarna levereras i plastförpackning som skydd mot fukt och 
smuts före installation.

Så fungerar det
LOGSTOR SXJointar är tillverkade av extruderad tvärbunden 
polyetylen (PEX), med en ej krympbar mittre del och krympbara 
ändar. Dessa krympbara ändars insida är belagda med en särskild 
tätningsmassa som säkerställer att de hålls på plats och att 
skarven är helt tät.

Alla SX-muffar placeras på det preisolerade röret innan 
sammansvetsning. Mantelskarvarnas ändar krymps sedan på plats 
runt yttermanteln genom att de värms upp till över 120 °C, med en 
gasollåga.

Sedan täthetsprovas skarven och isoleras med påsskum från 
LOGSTOR. Påsskummet innehåller rätt mängd vätska för att ge en 
fullgod isolerad muff. Skumnings-/luftventilationshålen dubbeltätas 
när skumningen avslutats.

PUR-isoleringen i den volymmässigt större mittre delen binder både 
till manteln och medierör och muffen ”kilas” på detta sätt effektivt 
fast på plats. Detta fixerar muffen på sin plats, oavsett hur stora 
rörelser som förekommer i rörsystemet.

Det gröna pigmentet 

försvinner när täcklappen 

för dubbel tätningen har 

värmts upp till rätt temperatur

Gå till www.logstor.se om du vill ha mer information och/eller tekniska 
specifikationer om LOGSTOR SXJoint-system.



Komponenter 

SX – rakmuff

SXB - böjmuff,  
klarar alla vinklar

SXT - avgreningsmuff,  
för raka och parallella 
avgreningar

Påsskum

Teknisk specifikation - LOGSTOR SXJoint-system

Material

Mantelmuffar Tvärbunden polyetylen (PEX)

Flänsar och bultar till SXT Syrafast/rostfritt stål

 

 Manteldiameter (Ø mm)

SX – rakmuff

Enkelrör 90-450

Tvillingrör 125-450 

  

SXB - böjmuff

Enkelrör 90-315

Tvillingrör 125-315

SXT - avgreningsmuff Huvudrör Avgreningsrör*

Enkelrör 90-315 77-200 

Tvillingrör 125-315 125-200

* Krympbar i två steg

Dokumenterade standarder
LOGSTOR SXJointsystem uppfyller samtliga krav enligt EN489 för 
preisolerade rörsystem.

Kvalitetsstyrd tillverkning och installation
LOGSTOR hanterar på ett aktivt sätt både kvalitets- och miljöfrågor från 
tillverkning av komponenter till den slutliga installationen. Standarderna 
ISO 9001 och ISO 14001 utgör basen vid all tillverkning av rör och 
komponenter från LOGSTOR.

Vi förser vår personal, entreprenörer, konsulter och projektledare med 
utbildning om hur man på bästa sätt använder LOGSTOR SXJoint-system 
och dess komponenter på LOGSTORs montörsskola eller vid arbetsplats 
besök. 



LOGSTOR Sverige AB
Verkstadsgatan 1 · Box 66 · SE-701 41 Örebro
Tel. +46 (0) 19 208 100 · Fax +46 (0) 19 208 130
www.logstor.se
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Teknisk specifikation - LOGSTOR SXJoint-system


