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Til fjernvarme (kapperør) bruges 

COBALCH Tætninger 

1.7.1.1a 

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 
 
 
VIGTIGT! 
Ved fjernvarmerør (kapperør) er det vigtigt, at bruge en TYK LINK SEAL® type B,     
således at eventuelle utætheder minimeres på grund af den aksiale bevægelse. 
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1.7.1.2a 

GENEREL INFORMATION 
 
LINK-SEAL® er den bedste måde at tætne omkring 
rør ved murgennemføringer. Tætningskæden består 
af identiske massive gummiklodser i 21 forskellige 
dimensioner, der er dimensioneret således, at de 
dækker alle rørdimensioner. 
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 og hul. På 
denne måde får man helt tætte gennemføringer  
mellem rør og hul.  
LINK-SEAL® kan anvendes på rør 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. 
 
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 og mur. 

VAND- OG LUFTTÆT TÆTNING 
 
LINK-SEAL® er TÜV testet med 5 bars tryk (Type B 
op til 3 bar). 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 
 
CHOK, LYD OG VIBRATIONSDÆMPENDE 
 
LINK-SEAL®s elasticitet gør, at den er god til at ab-
sorbere chokpåvirkninger, eliminere lyd og vibratio-
ner fra rørsystemet, som kan opstå fra pumper og 
ved trykændringer. 
Risiko for skader på svejsninger, gevindsamlinger og 
flanger på grund af metaltræthed formindskes      
væsentlig. 
 
FJERNVARMERØR (KAPPERØR) 
 
Ved fjernvarmerør (kapperør) er det vigtigt at bruge 
en tyk LINK-SEAL® type B, pga. bevægelserne i rø-
ret. 
Ved større rør og aksial bevægelse op til max +/- 6,5 
mm  anbefales LS-500-B-A4. 
Vi anbefaler type B, som er lidt blødere i gummiet, da 
der ofte er tvivl om hårdheden af kappen, som gerne 
skulle PN 10. 

Forbehold mod tekniske ændringer 
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Dimension Huldiameter LINK SEAL Antal led 

Ø50 94-102 LS-315-B 6 

Ø63 107-114 LS-315-B 7 

Ø75 119-125 LS-315-B 8 

Ø90 144-157 LS-340-B 9 

Ø125 184-192 LS-340-B 12 

Ø160 235-248 LS-410-B 9 

Ø200 275-290 LS-410-B 11 

Ø225 300-310 LS-410-B 12 

Ø250 350-360 LS-575-B 12 

Ø315 437-450 LS-500-B 12 

Ø400 500-512 LS-575-B 18 

Ø110 171-175 LS-340-B 11 

Ø140 197-204 LS-340-B 13 

Ø180 256-270 LS-410-B 10 

Ø280 410-420 LS-500-B 11 

Ø355 480-490 LS-500-B 13 

Ø450 572-580 LS-500-B 16 

Ø500 626-638 LS-500-B 18 

Ø560 689-700 LS-500-B 20 
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