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De draadverbindingen voorbereiden. Losse draden afrollen 
en voorzichtig strekken met een platbektang.  De 
koperdraden zo afkorten dat ze tegen elkaar komen, met 
schuurpapier ontdoen van corrosie, blank schuren en 
ontvetten.

Op de kopse  kanten de isolatie wegsteken zodat vocht en 
eventueel verbrand schuim weg is. De mediumbuis aan 
beide zijden reinigen en/of ontdoen van grond of andere 
verontreinigingen.

Controlemeting van de lekdetectie naar beide zijden 
uitvoeren met een meetapparaat. Weerstand draadlus 
< 2Ω / 100 meter buis. 
Draad-buis weerstand => ≈ 1000M Ω 

Draadverbinding maken. De koperdraden (IPS-CU ®) recht-
door aansluiten, koper op koper en koper-vertind op 
koper-vertind. Deze met persmof aan elkaar persen met 
perstang en vervolgens solderen met soldeerbrander en 
tinsoldeer voor een optimale electrische overgang. 
Controleer daarna de meting over het gehele tracé.

Nu pas de folie van de mof met een schaar lossnijden en 
verwijderen, de mof eventueel drogen of reinigen met 
PE-reiniger en pluisvrije doeken. Meetwaarden op de mof 
schrijven met een watervaste stift.
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Montage instructies – Electrolasmof 5.1

Benodigde materialen: a) spanbanden b) krimpmof, c) lasdoppen, d) lasbanden,
e) PUR-schuim, f) lascomputer 380V-AC

Schuif de krimpmof over de buis voordat de mediumbuis 
aan elkaar wordt gelast. 

Benodigde gereedschappen: a) PE-reiniger, b) meetlat, c) markeer stift,  d) tang, 
e) nietmachine met nietjes 4 mm, f) hamer, g) boor, h) kegelboor, 
i) schuurlinnen korreldikte 40 mm, j) gasbrander met kop van 50-60 mm, k) doek, 
l) lasdop-lasapparaat, m) indien nodig een bandschuurmachine.
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Per mof 2 afstandhouders op de mediumbuis fixeren met 
bijvoorbeeld schilders-, of PVC-tape en de draden daarin 
bevestigen.
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9

Monteer de lasbanden rondom de mantelbuis, op 
ongeveer 30 mm van de markering.

Reinig de binnenkant van de mof met doek en PE-reiniger.

Buig de uiteinden ongeveer 45° van elkaar weg.

De uiteinden van de lasbanden dienen met een tussenlig-
gende ruimte van 4-6 mm van elkaar bevestigt te worden. 
Maak gebruik van nietjes (4 mm) nabij de uiteinden. Om de 
uiteinden te zekeren tijdens het lassen, sla de nietjes verder 
vast met een hamer.

Krimp de uiteinde 10-12 cm van de mof. Gebruik een 
gasbrander met een kop van 50-60 mm. De vlam moet 
geel van kleur zijn.

Voordat met het lassen wordt begonnen, moet de mof 
op de aangegeven punten (zie pijlen) een gelijkmatige 
temperatuur hebben. Indien noodzakelijk de mof met 
plastic folie bedekken, na het krimpen.

Bevochtig de doek met PE-reiniger  en maak de uiteinde 
van de PE-mantelbuis (minimaal 150 mm) goed schoon.

150 mm

Maak een markering op de mantelbuis, zodanig dat de 
krimpmof aan beide zijden evenveel overlap heeft.

Zorg voor een overlap van minimaal 100 mm. Reinig de mantelbuis na het schuren met pe-reiniger.Schuur de mantelbuis met het schuurlinnen (korrelgrootte 
40) rondom. Voor diameters groter dan Ø 280, gebruik een 
schuurmachine.

Montage instructies – Electrolasmof 5.2
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Montage instructies – Electrolasmof 5.3

Selecteer de correcte diameter op de lascomputer. Start 
het lassen door op OK te drukken. Het lassen stopt 
automatisch. Check de instructie van de lascomputer.

Monteer de spanbanden direct over de lasbanden en span 
ze rustig met de hand aan.

Monteer de kabels van de lascomputer aan de uiteinden van de 
lasbanden. Wanneer beide lasbanden tegelijkertijd worden gelast, 
dient gebruik gemaakt te worden van een koppelingskabel.

Verwijder de spanbanden wanneer de uiteinde van de mof 
een temperatuur van circa 50-60 °C heeft bereikt. Boor een 
gat in de bovenkant van de mof. Ongeveer 5 cm van het einde 
van de mantelbuis en ongeveer 180 mm van het einde van de 
mof (kegelboor).

Pers de mof op 0,2 bar met lucht af. Controleer de uitein-
den van de mof met water en zeep.

Knip de uiteinden van de lasband af.

Boor het laatste ontluchtingsgat met een kegelboor. Indien 
er drie hoeveelheden schuim gebruikt moeten worden, boort 
men een derde gat in het midden van de mof.

Het is absoluut belangrijk dat het ontluchtingsgat zich 
boven de PE mantel bevindt (zie pijl op de foto). Kan ook 
bovenin de dop zitten.

vent hole

Sla met een hamer een ontluchtingsdop in het gat.

Kies het nummer van het PUR-schuim overeenkomstig met 
het nummer vermeld op de mof. Verwijder de plastic strip 
van de scheidingsvergrendeling in de PUR-schuim zak.

Verwijder de rubber band van de scheidingsvergrendeling. Druk de donkere isocyanaat door naar het lichte polyol.
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Wijd het vulgat op voordat men begint met het lassen van 
de lasdoppen.

Minimaal 20 minuten na het vullen met schuim, kan met 
het monteren van de lasdoppen worden aangevangen.

Plaats het lasapparaat op de vulgat, oefen geen druk uit 
totdat er zich een pe-ril heeft gevormd rond het gat en 
rond de lasdop.

Plaats de lasdop in het gat en wacht een paar seonden 
totdat de las gereed en hard is. 

Sluit het lasapparaat aan op 230 V-AC en stel de tempera-
tuur in op 250 °C.

Verwijder de ontluchtingsdoppen en maak de lasplaats 
schoon; verwijder het restschuim rond het vulgat voordat 
met het lassen van de lasdoppen wordt begonnen.

vent hole

Sla de volgende ontluchtingsdop in het vulgat. Het is absoluut belangrijk dat het ontluchtingsgat zich 
boven de PE mantel bevindt (zie pijl op de foto). Kan ook 
bovenin de dop zijn.

Wanneer al het schuim is ingegoten en het schuim is voor 
meer dan 20 minuten uitgehard, dient het ontluchtingsgat 
verder worden afgedicht. 

Montage instructies – Electrolasmof 5.4

Schud de PUR-schuim totdat de kleur van de gehele vloei-
stof een licht bruine kleur vertoont zonder donkere stippen. 
Of meng de juiste hoeveelheid component A en B in een 
mengbeker.

Knip een hoek van de zak af. Schenk de vloeistof in de krimpmof.
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Er moeten twee pe-rillen zichtbaar zijn – één van de 
lasdop en één van de rand van het ontluchtingsgat.

Montage instructies – Electrolasmof 5.5


