
Et krydsbundet krympemuffesystem 
til præisolerede rørsystemer
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•  Samme muffeteknik til alle 
samlinger

•  Krympestyrken i den krydsbundne 
polyethylen sikrer, at muffen holdes 
på plads

•  Holder fuldstændig tæt i hele 
levetiden

•  Gør præisolerede rørsystemer mere 
driftssikre og driftsomkostningerne 
lavere

•  Gør rørføringen enkel og 
økonomisk 

•  Reducerer antallet af muffer 
med 10-15% og dermed 
installationsomkostningerne

•  Færre muffer betyder færre 
svejsninger og dermed mindre 
risiko for fejl

•  Montagen kræver mindre 
arbejdskraft og enkelt værktøj

•  Nye afgreninger kan let etableres 
på eksisterende rørsystem uden at 
afbryde driften

•  Er ideel til reduktionsmuffer fordi 
den kan krympes i to dimensioner 

•  Overholder og overgår 
specifikationerne i EN489

LOGSTOR SXJoint er et alsidigt, 
fleksibelt og pålideligt system beregnet 
til krympning. Det indeholder alt, 
hvad der kræves for at lave enkle og 
økonomisk fordelagtige samlinger imellem 
præisolerede rør – selv på steder med 
ekstreme forhold.

Færre og enklere muffer medfører færre 
komponenter og enklere logistik, hvilket 
igen betyder, at der spares tid og penge.

De er hurtige at installere med mindre 
arbejdskraft, samtidig med at den enkle 
SX samleproces faktisk gør ethvert behov 
for efterfølgende service overflødigt.

Alt dette betyder, at man let kan reducere 
installationsomkostningerne med helt 
op til 10-15% og omkostningerne til 
komponenter med 3-5%.

LOGSTOR SXJoint krympemuffesystemet er designet med sikkerhed for øje. 
Den er holdbar og giver maksimal forsyningssikkerhed, mens varmetabet 
holdes på et absolut minimum.

SX muffen er lavet af krydsbundet polyethylen (PEX), som er et meget elastisk 
og stærkt materiale med helt specielle krympeegenskaber, der gør muffen 
fuldstændig tæt i hele sin levetid.

Krydsbundet polyethylen (PEX)

Dobbelttætnede udluftnings- og fyldehuller

Polyuretan (PUR) isoleringsskum

Ikke-krympbar midtersektion

Krympbare ender

Mastiks tætning

Anvendelsesområder
SXJoint systemet er ideelt til præisolerede 
rør, som skal kunne modstå mekaniske, 
termiske og kemiske påvirkninger. 

–  det sikreste krympemuffesystem 
til præisolerede rør

Kun én muffe med LOGSTOR SXJoint systemet

Præfabrikerede bøjninger 

kræver to muffer

Præfabrikerede afgreninger 

kræver tre muffer



Fordelene ved krydsbundet PEX
Den krydsbundne polyethylen (PEX) har en unik 
molekylestruktur, der giver den en usædvanlig 
stærk krympeevne.

Ved opvarmning kan dette materiale udvide sig 
og antage en hvilken som helst form, der bibe-
holdes ved afkøling. Hvis PEX’en efterfølgende 
genopvarmes til 120°C, krymper den altid 
tilbage til sin oprindelige form.

I modsætning til almindelig HDPE, påvirkes 
PEX ikke af overopvarming under montagen, og 
den bevarer sin krympestyrke uden relaksation 
gennem hele sin levetid.

Disse særlige egenskaber er hemmeligheden 
bag LOGSTOR SXJoint krympemuffesystemet.

Let at montere, let at inspicere
Montagen foregår let og ubesværet, og 
der kræves kun lidt værktøj. Montørerne 
behøver derfor kun lidt træning for at 
kunne klare opgaven.

De fire enkle inspektionsregler vist oven-
for hjælper med til at sikre, at hvert trin er 
udført korrekt.

Når ekspansionsmærkerne er 

væk, er muffen korrekt krympet

Tid (70°C)

År (ved normal temperatur)
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PEX

Almindelig HDPE

PEX’en påvirkes ikke
af høje temperaturer
eller af dårligt udført
montagearbejde
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Tæthedsprøvning før 

opskumning
Afsluttende kontrol af 

opskumningen



Skabt til opgaven
Krympemuffesystemet er en af tre forskellige LOGSTOR muffetek-
nologier, der kan anvendes sammen med LOGSTOR præisolerede 
rørsystemer. Mufferne sikrer ensartet isolering og stor driftssikker-
hed i hele systemets levetid.

Tre slags muffer
Der er behov for tre typer samlinger af præisolerede rør: lige 
samlinger, bøjninger og afgreninger. LOGSTOR SXJoint systemet 
omfatter muffer til alle tre formål. Med SXB muffen kan man lave 
bøjninger med en hvilken som helst vinkel.

Mufferne leveres forseglet i plastik som beskyttelse mod fugt og 
snavs inden monteringen.

Sådan virker de
LOGSTOR SXJoint krympemuffer af ekstruderet krydsbundet 
polyethylen (PEX) består af en ikke-krympbar midtersektion og 
krympbare ender. En speciel mastiks tætning indvendigt på de 
krympbare ender sikrer, at de ligger fast, og at muffen er helt tæt i 
hele sin levetid.

Hver SX muffe placeres på det præisolerede rør, inden ledningerne 
svejses sammen. Muffeenderne krympes derefter på plads omkring 
kapperøret ved at opvarme dem til 120°C med en gasbrænder.

Herefter tæthedsprøves muffen og isoleres ved hjælp af LOGSTOR 
FoamPack poseskum, der indeholder den korrekte mængde 
polyuretanskum (PUR) til opskumning af de forskellige muffetyper. 
Når opskumningen er afsluttet, dobbelttætnes skum- og 
udluftningshuller.

Når isoleringsskummet har udfyldt muffen, bidrager skummet i 
den større diameter på midten af muffen til, at holde den på plads, 
uanset hvor meget det præisolerede rørsystem måtte bevæge sig.

Hvis De ønsker flere oplysninger og/eller tekniske specifikationer på 
LOGSTOR SX Joint systemet, så besøg www.logstor.com

Den grønne farve 

forsvinder, når patchen til 

dobbelttætning har nået 

den korrekte temperatur



Komponenter

SX – lige muffe

SXB – bøjningsmuffe, 
dækker alle vinkler

SXT – afgreningsmuffe, 
til lige og parallel- 
afgreninger

Tekniske data – LOGSTOR SXJoint muffesystem

Materiale

Muffer Krydsbundet polyethylen (PEX)

Flanger og bolte til SXT Syrefast stål

 

 Kappedimension (Ø mm)

SX – lige muffe*

Enkeltrør 90-450

Twinrør 125-450 

  

SXB – bøjningsmuffe*

Enkeltrør 90-315

Twinrør 125-315

SXT – afgreningsmuffe  Hovedrør Stikledning*

Enkeltrør 90-315 77-200 

Twinrør 125-315 125-200

*Krympbar over to dimensioner.

Dokumenterede standarder
LOGSTOR SXJoint krympemuffesystemet lever op til EN489 standarderne 
for jordforlagte præisolerede rørsystemer. Den er endog blevet testet 
med positivt resultat under påvirkninger, der var 10 gange større end de 
foreskrevne i EN489.

Kvalitetsstyret produktion og montering
For LOGSTOR spiller både kvalitet og miljø en stor rolle – lige fra 
fremstillingen af komponenter til den afsluttende montage. Standarderne i 
ISO 9001 og ISO 14001 danner grundlaget for produktionen af alle rør og 
komponenter.

Vi tilbyder kunder, entreprenører, rådgivende ingeniører og tilsynsførende 
en udførlig praktisk oplæring i anvendelsen af LOGSTOR SXJoint 
systemet på vores kursuscenter eller på byggepladsen.



LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

P
in

d
P

r
o

m
o

t
o

r
.

d
k

 
17

22
3

Tekniske data – LOGSTOR SXJoint muffesystem


