
• Unikt isoleringssystem
• Let at montere og demontere
• Energibesparende
• Højisolerende CFC-frit PUR-materiale
• Grå plastfolie udvendig

TOPO Isoleringskapper
- til ventiler og armaturer



• Højisolerende egenskaber ved lille gods-
tykkelse.

• Let at montere og demontere på såvel nye 
som eksisterende anlæg.

• Kan genanvendes.
• Kan monteres, så isoleringen bliver dif-

fusionstæt (installationen beskyttes mod 
kondens og korrosion).

• Kan anvendes, hvor der er snæver plads, 
da kappen med simpelt værktøj kan deles 
og tilpasses på stedet.

• Er udviklet, så flangearmaturer kan ud-
skiftes uden at beskadige den tilstødende 
isolering. 

• Brændhæmmende i klasse B2 iht. DIN 
4102.

• Tåler de fleste syrer og angribes ikke af 
råd, svamp eller mug.

• Trækker ikke fugt og bliver (i modsætning 
til våd mineraluld) ikke varmeledende.

• Kappen er udvendigt beklædt med plast-
folie.

Let at montere
Topo kapper er fremstillet, så de er lette at 
tilpasse med sav eller kniv. Tilpasningen er 
nødvendig i mange ældre installationer, hvor 
afstanden mellem rør og vægge ikke er forbe-
redt for isolering.  

Kundeopgaver
Hvor kunden ønsker fremstillet isolering 
specielt til egne armaturer og ventiler, klarer 
Tinby opgaven fra idé til det færdige produkt. 
Vi udfører modelarbejde til de færdige støbe-
værktøjer.       

Topo - til ventil og armaturisolering

Løsningen er en Topo kappe
En TOPO kappe er en isoleringsenhed, der let kan monteres, demonteres og genanvendes 
uden brug af hjælpeværktøjer. TOPO kappen løser effektivt en række isoleringsopgaver af 
ventiler og armaturer.



Stor energibesparelse
Polyurethan har en praktisk lambdaværdi på 
mindre end 0,028 W/m°C. Det er store ener-
gimængder, der spares ved at isolere ventiler 
og armaturer.

Brandgodkendt
Topo kappen er afprøvet og godkendt i brand-
klassenorm B2, efter DIN 4102. Der henvises 
til Technische Universität braunschweig, Tysk-
land, Rapport nr. 3207/8950-a-Fe/wi. 

Teknisk information

Materialebeskrivelse:
Materialet Polyurethan CFC-frit

Rumvægt: 50-60 kg./m3

Rumvægt min.: 45 kg./m3

Åbne celler: <12%

Varmeledningsevne: 0,028 W/mK

Vandabsorption <2 vol% ved 20°C

Arbejdstemperatur: 120°C kortvarig 140°C

Udv. belægning: Grå PVC



Topo standardprogram

Type Anvendelse Type Anvendelse

FV Sæde- / stempelventiler med 
flanger. MV Afspærrings- og skydeventiler 

med muffer.

FK Kugleventiler, membranventiler 
og fedtsmurte haner. MS Snavssamlere med muffer.

FS Fristrømsventiler og snavssamle-
re med flanger. ME Membranventiler med muffer.

S Skydeventiler med kort bygge-
længde. HT Kugleventiler med flanger og 

kort byggelængde.

KS Mindre kugleventiler med ge-
vindmuffer. FL Flangesamlinger.

MSC Fritstrømsventiler med muffer. K Kugleventiler med svejseender 
eller muffer.

T Vand- og varmemålere DN 20. F
Skydeventiler med ekstra kort 
byggelængde med høj og bred 
spindel til flangeventiler.

MN Strangreguleringsventiler med 
muffer. KM Strangreguleringsventiler med to 

spindler og muffer.

MH Strangreguleringsventiler med 
muffer. AK Butterflyventiler og flangesam-

linger.

M Motor-, sæde-, kontra- og kon-
traklapventiler mv.
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Andre armaturtyper
En TOPO kappe kan tilpasses til specielle 
ventiltyper, der ikke er indeholdt i det omfat-
tende standardprogram.

Flere af typerne kan anvendes til specielle 
armaturer samt kuglehaner.


