
Wrap til samling af  
Barrier PLUS barrieretrykrør 
 
Teknisk datablad



Fremragende 
vandtæt barriere

Høj kemisk 
resistens

Testet mod 
kemikalier  

iht. BS 8588

Fungerer som 
en iltbarriere

Brugervenlig 
og nem at 
installere

Høj mekanisk 
modstand

Barrier PLUS Wrap 

Uponor Barrier PLUS Wrap
Uponor Barrier Wrap er en ny beskyttelse til 
området omkring samlingen. Sammen med 
Barrier PLUS-rør er det et komplet plastsystem 
til drikkevand til brug i forurenet jord og i 
risikoområder. Barrier Wrap fås til elektromuffe- 
eller en stuksvejsning.

Uponor Barrier PLUS-system beskytter 
drikkevand mod giftige kemikalier, dårlig smag 
og lugt i mindst 50 men endda op til 100 år. Det 
giver kemikalieresistente rørsystemer, når man 
renoverer eksisterende rørledninger eller bygger 
nyt i forurenet jord eller andre højrisikoområder.

Anvendelse Drikkevandsnetværk

Materiale PE-lag, specielt plastbarrierelag, 
butylisolator og PE-beskyttelseslag

Temperatur Opbevares ved 15-20o C

Dimensioner 32 - 250 mm

Installation Krympning med gasbrænder

Godkendelser Testet mod kemikalier iht. BS 8588



 

 

Flerlagsstruktur

Gode råd før montering 

• Sørg for, at omslaget er stort nok til samlings-
området. Om nødvendigt brug en større størrelse.

• Barriere wrapen skal opbevares tør og ved 15-20o C

• Sørg for at alt værktøj er rent og passer til arbejdet

• Sørg for at alle overflader, hvor krympemuffe skal 
påsættes, er rene og tørre

• Ved krympning i vådt vejr beskyttes med læskærm 
eller telt

• Ved krympning, hold gasflammen i bevægelse hele 
tiden

.Wrap består af to korrosionsfrie dele, 
barrieredel og krympemuffe. Nummer et 
er barrieredelen og den indeholder plast-
barrieremateriale, som er beskyttet med PE.

Del nummer to er en krympemuffe. 
Den er fremstillet i et meget elastisk 
og stærkt materiale med helt specielle 
krympeegenskaber, der – sammen med 
barrierefoliens egenskaber – sikrer en tæt 
løsning i hele dens levetid. Flerlagsstrukturen 
giver ekstra modstand mod mekaniske kræfter 
og vejr. Svindprocenten er op til 50 %.

• Første 100% plast infra barrierrørssystem

• Beskytter drikkevand mod giftige 
kemikalier

• +50 års levetid

• Nem og hurtig installation

Dimensioner 
mm

Beskyttelsesområde  
mm

32 130 x 190

40-50 140 x 260

63-75 180 x 350

90-110 220 x 480

160-200 320 x 830

225-250 370 x 1030

Dimensioner 
mm

Beskyttelsesområde  
mm

32-40-50 130 x 190

63-75 180 x 350

90-110 220 x 480

160-200 320 x 830

225-250 370 x 1030

Wrap til elektrosvejsefittings

Wrap til stuksvejsning



Uponor Infra A/S 
Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark 

 T +45 46 40 53 11
W www.uponor.dk/infra
E infra.dk@uponor.com 


