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ORIGINAL LINK SEAL® 

COBALCH Tætninger 

1.7.1.1 

ORIGINAL LINK SEAL® modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, 
ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den 
ORIGINALE LINK SEAL®. 
 
 
 - tryktæt fra begge sider - indvendig og udvendig 
 
 - elektrisk isolering 
 
 - nem installation 
 
 - absorberer stød, lyd og vibration 
 
 
Tætningen kan leveres samlet med de ønskede antal segmenter. Tilpasning eller 
andre tidskrævende metoder er ikke længere nødvendig. 
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1.7.1.2 

GENERAL INFORMATION 
 
LINK-SEAL er den bedste måde at tætne omkring 
rør og kabler ved murgennem-føringer. 
Tætningskæden består af identiske massive 
gummiklodser i 21 forskellige dimensioner, der er 
dimensioneret således at de dækker alle rør- og 
kabeldimensioner. 
LINK-SEAL leddene føjes sammen ved hjælp af 
bolte. På hver bolt er der mellem bolt og gummiklods 
en trykplade. Ved tilspænding af bolten overføres 
trykket via trykpladen til gummileddet. Disse 
ekspanderer i ringspalten mellem rør/kabel og hul. 
På denne måde får man helt tætte gennemføringer 
med en ringspalte mellem rør/kabel og hul på kun 12 
- 100 mm, hvilket igen betyder, at der skal bores det 
mindst mulige hul.  
LINK-SEAL kan anvendes på rør/kabel fra en 
diameter på 10 mm og op til uendeligt. 
LINK-SEAL i standard udførelse klarer et tem-
peraturområde mellem -40°C op til +80°C og i 
speciel udførelse fra -55°C til +200°C. 
 
VAND- OG LUFTTÆT TÆTNING 
 
LINK-SEAL er TÜV testet med 5 bars tryk og KTW 
godkendt til drikkevand. Rigtig monteret modstår 
LINK-SEAL et tryk på op til 25 bar og radioaktiv 
stråling op til 5 x 108 RAD. 
(Kontakt COBALCH for mere information herom). 
Hindrer krybestrømme og koronaeffekt, som kan 
forekomme på højspændingskabler i jorden. 
TÜV test SW 007-94 
KTW godkendelse af 27.03.98, Dir.Tgb.-Nr.: C468/98 
 
HURTIG MONTERING = SPARET TID 
 
Det fremgår med al tydelighed af omstående billeder 
at LINK-SEAL installeres på kun få minutter. Ved at 
bruge LINK-SEAL slipper man for det tidskrævende 
arbejde med at støbe efter mellem rør/kabel og mur. 
 
TÆTNER OM ALLE TYPER RØR / KABLER 
 
LINK-SEAL tætner om alle typer rør af stål, PE, PVC, 
plast, beton, støbejern, samt om elkabler, 
telefonkabler ect.. Anvendes også til tyndvæggede 
ventilationskanaler uden risiko for deformering. 
 
OBS! 
Plastrør SKAL være i PE100 - tryktrin PN10, da ma-
terialet ellers kan koldflyde med snøreliv til følge og 
tætningen bliver utæt, under PN 10 kontakt CO-
BALCH. 
 
FJERNVARMERØR (KAPPERØR) 
 
Ved fjernvarmerør (kapperør) er det vigtigt at bruge 
en tyk type LINK-SEAL, pga. bevægelserne i røret. 
Aksial bevægelse må max være +/- 6,5 mm og der 
skal benyttes LS-500-A4. 

21 FORSKELLIGE DIMENSIONER 
 
Med 21 forskellige dimensioner og mange forskellige 
varianter dækker LINK-SEAL alle former for murgen-
nemføringer fra rør/kabeldiameter på 10 mm op til så 
stort det ønskes. 
Det rigtige dimensionsvalg fremgår af dimensionsli-
sten, som oplyser om diametre på både murbøsnin-
ger og diamantborede huller. 
 
GIVER GOD UNDERSTØTNING 
 
De massive gummiled i LINK-SEAL giver en god 
understøtning af mediebærende rørledninger og 
modstår store radiale belastninger og eliminerer be-
hovet for hulforstærkninger, ved gennemføringer i 
væg, gulv og tag. 
 
CHOK, LYD OG VIBRATIONSDÆMPENDE 
 
LINK-SEALs elasticitet gør, at den er god til at absor-
bere chokpåvirkninger, eliminere lyd og vibrationer 
fra rørsystemet, som kan opstå fra pumper og ved 
trykændringer. 
Risiko for skader på svejsninger, gevind-samlinger 
og flanger på grund af metaltræthed formindskes 
væsentlig. 
 
BESKYTTELSE MOD MEKANISKE  
PÅVIRKNINGER 
 
LINK-SEAL’s placering inde i væggen forhindrer at 
der opstår skader på coating på rør/kabel isolering 
ved udstøbning eller fra værktøj, der anvendes til 
dette arbejde. 
 

Tværsnit af færdig installation 
LINK-SEAL støtter røret, absorberer stød, dæmper 
vibrationer og modvirker støj. Metallisk kontakt fra rør/
kabel til væg er udelukket og umuliggør derved 
elektrolytisk korrosion. 
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1.7.1.3 

CENTERBLOK GØR INSTALLATIONEN 
LETTERE OG MERE SIKKER 

Gennemskåret LINK SEAL installation, som 
viser placeringen af CENTERBLOKKEN, CB 
sikrer mod utætheder ved sætninger af røret 
og letter montagen. 

LINK SEAL segment med indstøbt CENTER-
BLOK. 

LINK SEAL CENTERBLOKKE i de nederste 
25% af kæden sikrer mod utætheder ved sæt-
ninger af røret. 

Ved installationer, hvor mediumrøret er 14"/350 mm eller større, anbefaler vi brugen af LINK- SEAL-CENTERBLOK i de 
nederste 25% af kæden. Den indstøbte CENTERBLOK er fremstillet af armeret polyamid, som ikke kryber eller 
deformeres ved belastning. 
 
Da CENTERBLOKKEN er lidt højere end det uspændte segment, gør den installation af medierøret lettere og risiko for 
at beskadige coating på medierøret bliver væsentlig mindre. CENTERBLOKKEN forhindrer sætninger af medierøret og 
giver optimal sikkerhed for tæthed.  
 
Når medierøret er 12"/300 mm eller mindre er det ikke nødvendigt at anvende CENTERBLOK.           

CENTERBLOK FINDES I TYPER: 
 

LS-400 
LS-525 
LS-615 
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1.7.1.4 

ORIGINAL LINK SEAL® 

COBALCH Tætninger 
 

Beskrivelse 

Type standard, O og T testet op til 5 bar. 
Type B testet op til 3 bar. 
 
Materialer:  
Tætningselement: EPDM, NITRIL og SILIKONE 
Bolte og møtrikker: A4 og 8.8 

Snit gennem væg 
med LINK SEAL® 

Væg 

LINK SEAL® 

Medierør 

Type Materiale 
segment 

Hårdhed 
shore 

Bolte  
materia- Trykplader Temperatur 

Område (°C) 
Elektrisk  
isolering Anvendelsesområder 

A4 EPDM 
Farve = sort 

50° 1.4571 Glasfiber 
armeret 
polyamid 

-40° til +80° Ja Høj bestandighed overfor de uorganiske 
stoffer, som vand, syrer og alkalier, samt 
mod de fleste organiske stoffer som f.eks.  
eddikesyrer, acetone, ect. Særdeles god 
på aggressive renseanlæg, råvand, kemi-
ske industrier, saltvand, ect. 

B-A4 EPDM  
Farve = blå 

40° 1.4571 Glasfiber 
armeret 
polyamid 

-40° til +80° Ja Som type A4, men primært til plastrør pga. 
snøreliv ved montering. 

O-A4 Nitril 
Farve = grøn 

50° 1.4571 Glasfiber 
armeret 
polyamid 

-40° til +70° Ja Høj bestandighed overfor olie, benzin, 
opløsningsmidler, kemikalier, ect. 
Særdeles god på alle typer olieinstallation-
er og raffinaderier, ect. 

T-8.8 Silikone 
Farve = grå 

50° 8.8 ST 37 
elforzinket 

-55° til +204° Nej Temperaturbestandig udførelse. Velegnet 
til kølehuse og andre steder med lave 
temperature. 
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1.7.1.5 

ORIGINAL LINK SEAL® 

COBALCH Tætninger 
 

Valg af type 

Type Tykkelse 
uspændt 

Tykkelse 
spændt 

Nødvendig  
vægtykkelse 

Segment 
længde 

Rørdiameter 
fra 

Rørdiameter 
til 

Min. antal  
segmenter 

LS-200 12,7 mm 16,0 mm 75 mm 30,0 mm  21,3 mm 200,0 mm 4 

LS-275 16,0 mm 20,0 mm 75 mm 25,1 mm 10,0 mm 90,0 mm 4 
LS-300 18,0 mm 22,5 mm 100 mm 40,0 mm  44,5 mm 250,0 mm 5 

LS-315 21,1 mm 26,0 mm 100 mm 38,4 mm 37,0 mm 315,0 mm 5 
LS-325 23,2 mm 30,0 mm 120 mm 79,4 mm 133,0 mm 400,0 mm 6 
LS-340 25,5 mm 34,0 mm 120 mm 41,4 mm 14,0 mm 323,9 mm 4 
LS-360 32,0 mm 42,0 mm 120 mm 55,1 mm 40,0 mm 406,4 mm 5 
LS-400 36,3 mm 46,0 mm 140 mm 93,1 mm 139,7 mm 1220,0 mm 6 
LS-410 37,0 mm 48,5 mm 140 mm 67,6 mm 60,3 mm 323,9 mm 5 
LS-425 28,4 mm 37,0 mm 140 mm 93,1 mm 144,0 mm 1220,0 mm 6 

LS-475 41,3 mm 48,5 mm 140 mm 68,3 mm 60,3 mm 1220,0 mm 5 
LS-500 60,3 mm 71,5 mm 150 mm 99,1 mm 100,0 mm 1220,0 mm 5 
LS-525 55,4 mm 63,5 mm 150 mm 99,1 mm 133,0 mm 1220,0 mm 6 
LS-575 48,0 mm 58,0 mm 150 mm 79,5 mm 130,0 mm 1220,0 mm 5 
LS-615 81,6 mm 102,0 mm 150 mm 155,0 mm 219,0 mm 3000,0 mm 6 

LS-440 44,0 mm 55,0 mm 140 mm 99,0 mm 100,0 mm 1220,0 mm 5 

LS-650 69,0 mm 84,0 mm 150 mm 106,7 mm 133,0 mm 2000,0 mm 5 

LS-265 16,0 mm 20,0 mm 75 mm 42,4 mm  50,0 mm 219,1 mm 5 

LS-310 18,0 mm 22,5 mm 100 mm 57,1 mm  60,3 mm 315,0 mm 5 

LS-625 83,0 mm 102,0 mm 150 mm 106,7 mm 133,0 mm 2000,0 mm 5 

LS-700 95,0 mm 110,0 mm 150 mm  155,5 mm 219,0 mm 3000,0 mm 6 

LS-625 og LS-700 findes kun i type B 
 
 
ANBEFALING: 
 
110 mm til 160 mm minimum LS-300 
180 mm til 400 mm  minimum LS-400 
450 mm til -     LS-500 
 
 
Beregning af ringspalte: Huldiameter, indv. Ø – medierør, udv. Ø : 2 = ringspalte mellem rør og hul 
 
Typevalg i henhold til udvælgelsestabellen LS 
 
Beregning af kædelængde: Huldiameter, indv. Ø – medierør, udv. Ø : 2 x 3,14 = boltecirkelomkreds 
 
Antal segmenter: Boltecirkel : segmentlængde = antal segmenter  
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1.7.1.6 
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Forbehold mod tekniske ændringer 

Certifikater 
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