
En krydsbunden krympemuffe
til præisolerede rørsystemer
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•  Dobbelttætning sikrer fuldstændig 
tæthed i hele levetiden

•  Høj krympetemperatur sikrer, at 
muffen ikke krymper selv i stærk 
varme

•  Permanente krympeegenskaber, 
der bevares selv ved overophedning

•  Ideel som reduktionsmuffe og kan 
krympe to kappedimensioner

•  Samlesættet består af få dele og 
installeres i én arbejdsgang

•  Muffemontagen kræver intet 
specialværktøj

•  Enkel visuel kontrol efter 
muffemontagen

•  Termoplastiske materialer (PE) 
sikrer homogenitet og lang levetid

•  Testet til at klare 10 gange flere 
lastcycler, end der kræves i EN 489

LOGSTOR BXJoint er en pålidelig muffe, 
der er beregnet til krympning. Den 
sikrer enkle og økonomisk fordelagtige 
samlinger imellem præisolerede rør – selv 
på steder med ekstreme forhold.

BXJoint kan monteres på både varme og 
kolde rør.

Muffen er hurtig at installere med minimal 
arbejdskraft, samtidig med at den enkle 
BX samleproces gør ethvert behov for 
efterfølgende service overflødigt.

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

Anvendelsesområder
BXJoint er ideel til præisolerede rør, 
som skal kunne modstå mekaniske og 
termiske påvirkninger.

LOGSTOR BXJoint krympemuffen er designet med sikkerhed og enkelhed for 
øje. Den er yderst holdbar og garanterer maksimal forsyningssikkerhed.

BX 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.

Krympbar krydsbundet polyethylen (PEX) i 
hele muffens længde

Krympedug (PEX med PIB-baseret mastiks)

Polyurethan (PUR) isoleringsskåle

Mastiks tætning/Smeltelim

–  den sikre og slanke krympemuffe til 
præisolerede rør



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

Ved opvarmning kan dette materiale formes til 
en hvilken som helst form, der bibeholdes ved 
afkøling. Hvis PEX’en efterfølgende genopvar-
mes til 125°C-160°C, søger den tilbage mod sin 
oprindelige form og beholder sine spændinger.

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

Disse særlige egenskaber er hemmeligheden 
bag LOGSTOR BXJoint krympemuffe.

Let at montere, let at kontrollere
Montagen foregår let og ubesværet, og 
der kræves kun lidt værktøj: sav, smer-
gellærred og gasbrænder. Montørerne 
behøver derfor kun lidt træning for at 
kunne klare opgaven.

Muffen er korrekt monteret, når ekspan-
sionsmærkerne er væk og krympeen-
derne er rette og plane.

Isoleringshalvskålene tilpasses

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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Krympning af krympedug 

1. tætning 
Krympning af muffe 

2. tætning



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

Sådan virker de
LOGSTOR BXJoint krympemuffer består af ekstruderet 
krydsbundet polyethylen (PEX). Muffen skal krympes i hele 
sin længde. Desuden to fabriksfremstillede isoleringshalvskåle 
(PUR) og en krympedug (PEX-folie med PIB-baseret mastiks 
(polyisobuten)). Hermed sikres en dobbelttætning, der holder 
muffen tæt i hele dens levetid.

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

Hver BX muffe placeres på det præisolerede rør, inden ledningerne 
svejses sammen. Efter svejsning og kontrol af medierøret anbringes 
isoleringshalvskålene. Derefter krympes muffen. Krympedug og 
muffe krympes med propangasbrænder.

BX muffe til opskumning
På nogle markeder anvendes en opskummet BX muffe, 
hvor opskumning sker i et aluminiumsvøb, som spændes 
omkring kapperøret. Aluminiumsvøbet virker samtidigt som 
diffusionsspærre. Muffen er dermed ideel i kombination med konti-
rør med diffusionsspærre. Efter opskumning er fremgangsmåden 
ved montage den samme som ved den traditionelle BXJoint.

Hvis De ønsker flere oplysninger eller tekniske specifikationer på 
LOGSTOR BXJoint, så besøg www.logstor.com

Korrekt montage: 

Ekspansionsmærker er 

væk, og krympeender rette 

og plane



Komponenter

BX muffe

Isoleringsskåle (PUR)

Krympedug

Klud til aftørring

Tekniske data – LOGSTOR BXJoint muffe

LOGSTOR BXJoint leveres i dimension Ø 90-630 mm. 
For kapperør < 355 mm er muffen krympbar over to kappedimensioner. 

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 BXJoint på et af 
vore kursuscentre.

Kontakt os for yderligere oplysninger.



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

Tekniske data – LOGSTOR BXJoint muffe
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