
22
-0

4-
20

15

2

a

b

1

a

b

f

g
h

e

c

d

c

d

3 4 5

76

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

8

Inclusief het gebruik van krimpdoek en dichtband

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

Schuur de mantelbuis met het schuurlinnen op de plek 
waar de mof moet worden gekrompen (rondom).

Benodigde materialen: a) krimpmof, b) superseals c) krimpdoek en/of dichtband, 
d) isolatieschalen.

Schuif de krimpmof over de buis voordat de mediumbuis 
aan elkaar wordt gelast. Indien de mof aan te sterk zonlicht 
wordt blootgesteld, dient men de krimpmanchetten van de 
krimpmof te verwijderen. Dit om onbedoeld krimpen van de 
manchetten op de mof te vermijden.

Bevochtig de doek met pe-reiniger en maak de uiteinde 
van de PE-mantelbuis goed schoon op de plek waar de mof 
moet worden gekrompen.

Benodigde gereedschappen: a) werkhandschoenen, b) schuurlinnen korreldikte 40-60 mm, 
c) pe-reiniger, d) meetlat, e) markeer stift, f) doek, g) gasbrander met kop van 50-60 mm, 
h) schaar, i)

Er dienen duidelijk schuursporen op de mantelbuis 
aanwezig zijn.
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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, 
ontvetten en met schuurpapier ontdoen van corrosie en 
blank schuren.

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

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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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.
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De twee halve isolatieschalen nauwkeurig pas maken 
tussen de ongeisoleerde buiseinden met een handzaag. 
Plaats deze alvorens de lekdetectiedraden te solderen.
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Reinig de binnenkant van de mof voordat u de schalen 
plaatst en schuur de binnenkant van de mof.

12

De lekdetectiedraden in de PUR-schalen leggen/drukken. 
Zet deze eventueel vast met een stukje schuim.
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Maak de uiteinde van de PE-mantelbuis goed schoon op de 
plek waar de mof moet worden gekrompen met 
PE-reiniger.

Schuur de mantelbuis met het schuurlinnen op de plek 
waar de mof moet worden gekrompen (rondom).
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Plaats de krimpdoek en dichtband. Breng daarbij eerst de 
krimpdoek aan en krimp deze met een rustige vlam. Breng 
dan de buis op temperatuur (40-50 graden) en breng het 
dichtband aan.

Er dienen duidelijk schuursporen op de mantelbuis 
aanwezig zijn.
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Plaats het dichtband op ongeveer 5 mm van de markering.
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Controleer nadat het krimpen gereed is, de manchet op 
koude spots en of de mastiek aan beide zijden buiten de 
mof komt.

Krimp de manchet hierna met rondgaande kruisende 
bewegingen. het krimpen zolang herhalen tot de manchet 
geheel vlak aan ligt. Hierdoor vermijdt men luchtinsluiting. 

Voor het plaatsen van de krimpmanchetten eerst de buis en 
mof voorverwarmen tot circa 65°C. Verwijder de bescherm-
folie uit de binnenkant van de krimpmanchet. En centreer 
de krimpmanchet op het midden van de krimpplaats.

Krimp de manchet met een rustige gasvlam. Begin eerst 
met de overlap van de manchet. Krimp de manchet vanaf 
het dikste gedeelte (de mofkant) naar het dunne gedeelte.

23

Wanneer het krimpen gereed is, controleer dan of de 
mastiek buiten de mof uit komt.

Krimp de mof geheel vanuit het midden.

Wanneer het krimpen aan beide zijden gereed is, schuur 
de krimpmof en de mantelbuis op de plaats waar de 
krimpmanchet (dubbele afdichting) gemonteerd dient te 
worden.

Schuif de krimpmof terug tot op de markering.
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KRIMP DE MOF MET 
BELEID EN NEEM 

DE TIJD. 

LET OP !!


