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World Wide levering fra moderne produktionsanslæg

Isoleringskapper til ventiler og armaturer
TOPO Isoleringskapper anvendes til isolering af ventiler 
og armaturer og er fremstillet i polyuretan (fork. PUR). 
PUR har en praktisk lambda-værdi på mindre end 0,028 
W/mK, hvilket bevirker, at der er store energimængder 
at spare, når man isolerer med kapperne.

Reducerer varmespild
TOPO Isoleringskapper reducerer varmespild og for-
bedrer varmeøkonomien væsentligt. Derudover opnås 
en behageligere arbejdstemperatur i de rum, hvor kap-
perne anvendes
 
Passer til de fleste ventiler og armaturer
TOPO Isoleringskapperne er en effektiv og fleksibel 
løsning, når armaturer og ventiler skal isoleres, og kap-
perne passer til næsten alle typer ventiler og armaturer.
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Let montering
En TOPO Isoleringskappe lader sig let bearbejde, så 
den kan monteres på svært tilgængelige steder. Skal 
der fx monteres kapper på tætsiddende ventiler, tilpas-
ser man dem let efter behov ved hjælp af sav eller kniv 
– og tilmed uden, at isoleringsevnen går tabt. Tilpasning 
kan være nødvendig i forbindelse med ældre installatio-
ner, hvor afstanden mellem rør og væg ikke er forberedt 
til isolering.

Øvrige fordele ved anvendelse af TOPO kapper
• Problemfri inspektion og udskiftning
• Kapperne er genanvendelige                    
• Anvendelsestemperatur: -8ºC til +120ºC                
• Brandhæmmende i klasse B2 efter DIN 4102                    
• Tåler de fleste syrer og angribes ikke af råd, svamp 

eller mug                     
• Trækker ikke fugt

Vil du vide mere om isolering 
med polyuretan? 

Så kontakt vores salgs- 
og projektchef Michael V. 
Therkelsen på: 

+ 45 51 18 26 39 eller 
mvt@tinby.dk.

Isoleringskapper med plast-skal
- bruges til isolering af ventiler og armaturer i var-
me- og sanitetsanlæg. Disse kapper leveres med 
grå pvc-skal i dimensioner fra DN15 til DN125. 
De fås i mange modeller, og der er mulighed for 
tilpasning i alle former.

Isoleringskapper til fjernvarme
- anvendes i fjernvarmeanlæg og fjernvarmestati-
oner. Disse kapper leveres i dimensionerne DN15 
til DN125 og i mange varianter. Kapperne mon-
teres med spændebånd, velcro eller låseringe og 
tilpasses let med skærende værktøjer. Kapperne 
leveres i sort PUR uden pvc-skal.

Kvalitet til tiden – i snart 45 år
Tinby A/S har i snart 45 år leveret komplette polyure-
tanløsninger til kunder i hele verden. Polyuretan (fork. 
PUR) er et plastmateriale, der er kendt for sin høje 
brud- og slidstyrke, supereffektiv til isolering, gode 
kemiske, termiske og elektriske egenskaber, og det kan 
tillige produceres med meget lav vægt. 

Med sine 250 medarbejdere i Danmark, USA, Kina og 
Polen betjener Tinby A/S primært fire segmenter: 1) 
Kabinetter, 2) flex, 3) greentech og 4) design. Tinby er 
lig med høj kvalitet og leveringssikkerhed til konkur-
rencedygtige priser - fra Danmark, Polen, Kina og USA. 


