
Isolatiepakkingen 

Combi-Seal isolatiepakkingen in combinatie met bout isolatiesets zijn een belangrijke functionele 
schakel voor flens isolatiesystemen. De isolatiepakkingen garanderen een veilige afdichting voor 
onder andere: brandbare gassen, olie, drinkwater en een veilige galvanische scheiding en  
kathodische bescherming tegen corrosie van leidingsegmenten.  
 
De Combi-Seal isolatiepakkingen zijn ontworpen als een afdichting en bestaan uit een mechanisch, 
thermisch en elektrisch isolerend pakking met aan beide kanten een groef voor het  
afdichtingelement. 
Door het aanbrengen van de grafiet of siliconen ringen in de groef, als afdichtelementen, wordt een 
100% afdichting bereikt. Veiligheid en stabiliteit op lange termijn. 

Toepassing 
De Combi-Seal isolatiepakkingen zijn algemeen toepasbaar voor leidingsystemen met DIN/EN en 
ANSI flensen. De pakkingen kunnen zowel voor nieuwe als reeds bestaande isolatieverbinding  
worden toegepast. 

Combi-Seal-G:  
De pakking bestaat uit epoxy/glasweefsel  
en een afdichtelement gemaakt van  
geëxpandeerd grafiet.  
De isolatiepakking tegen een grote  
verscheidenheid van media bestand, zoals: 
gas, water, olie, chemicaliën en heet water  

Combi-Seal-TW:  
De pakking bestaat uit PVC en een  
Afdichtingelement gemaakt van  
elastische blijvende siliconen RTV1-02. 
De isolatiepakking tegen een grote  
verscheidenheid van media bestand, zoals:  
waterige vloeistoffen, water en niet  
geconcentreerde zuren en logen  

Toepassing:  

chemische industrie, chemische 

apparatenbouw, energiecentrales, olieraffinage, 

offshore techniek, warmtewisselaars,  

aardolie- en aardgasleiding, scheepsbouw, 

farmaceutische industrie, drinkwaterleidingen, 

afvalwaterleidingen, waterzuiveringen 
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Testen en Certificering 
 
Toepassing voor drinkwater: 
Combi-Seal-TW met goedkeuring voor drinkwater volgens KTW en W270. 
 
Toepassing voor gastoevoer: 
Combi-Seal-G met DIN-DVGW typeonderzoek en TA-Luft. 
 
De Combi-Seal isolatiepakkingen zijn, in combinatie met bout isolatiesets, getest met een  
Testspanning van 5000 Volt, volgens DIN 50049/2.3.10204. 

Voordelen 

• Onderhoudsvrij, de schroeven hoeven niet weer vast gedraaid worden 

• Snelle montage 

• Zeer betrouwbaar door ontwerp met groef voor de afdichting 

• Veilig voor Blow-out door plaatsing van afdichting in een groef 

 
De  Combi-Seal isolatiepakkingen kunnen ook naar de wensen van een klant worden gemaakt,  
bijvoorbeeld voor een specifieke flens vorm of uitvoering. 

Combi-Seal isolatiepakking type E (FF): 
Isolatiepakking met boutgaten voor de 
betreffende flensvorm. 

Combi-Seal isolatiepakking type F (IBC): 
Isolatiepakking zonder boutgaten. 
 

Type E Type F 



Technische gegevens 

Isolatiepakkingen 

Eigenschappen   

Pakking 
Combi-Seal-G Combi-Seal-TW Norm 

Pakkingmateriaal 
Glasvezelversterkt 

epoxyhars 
Polyvinylchloride  

Bedrijfstemperatuur* 150°C 80 °C DIN/IEC 216/T1 

Maximale temperatuur 

(< 1 uur) 
180°C 100°C DIN 44904 

Kleur  Groen Wit  

Dikte 4 mm 4-6 mm** - 

Specifieke weerstand 10ex16 (Ω x cm) 10ex15 (Ω x cm) DIN/VDE 303T30 

Doorslagspanning 13 kV/mm 27 kV/mm JEC 243/DIN 53841 

Druksterkte (20°C/180°C) 500/350 Mpa 130 Mpa ISO 604/DIN 53454 

Buigsterkte (80°C/180°C) -/150 Mpa 80/- Mpa DIN 53452 

Waterabsorptie 20 mg <0,01% ISO 62/1 DIN 53495 

Eigenschappen  

afdichtingsringen 

Grafiet 

 

RTV 1 –02-Siliconen 

 
Norm 

Max. temperatuur +500°C +100°C - 

Dikte 1,5mm  2,0mm - 

Soortelijk gewicht 1,25 g/cm³ 1,20 g/cm³ 
DIN E28090T2/ 

DIN 53505 

Hardheid (Shore A) - 55 DIN 53504S3D 

Drukbestendigheid >45 Mpa - DIN 52913 

Samendrukbaarheid >20% - ASTM F36A 

Terugvering >12% - ASTM F36A 

As-gehalte ≤2% - DIN 51903 

*Combi-Seal-G voor een hogere bedrijfstemperatuur tot 200°C is als een special leverbaar. 

**Tot DN250= 4 mm, vanaf DN300 = 6 mm 
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Montagehandleiding 
Neem voor het probleemloos functioneren van de pakking de onderstaande punten bij de montage 
in acht: 
 
1. Het oppervlak van de flenzen moet schoon, recht en krasvrij zijn en voorzien zijn van een 

ruwheid conform de DIN/ASME normen (gewoonlijk Rz=160 µm). 
2. Positioneer zorgvuldig de isolatiepakking tussen beide flenzen. 
3. Vet de bouten licht in. 
4. Plaats de bouten met de bijbehorende isolatiehulzen en isolatieringen en  
5. draai deze handvast aan. 
 De isolatieringen liggen direct tegen de flens aan. De stalen onderlegringen worden tussen 
 de isolatiering en de moer, resp. de kop van de bout geplaatst. 
 Voor een juiste isolatie is het belangrijk dat de boutgaten van beide flenzen en de pakking 
 nauw op elkaar aansluiten. 
 Berekening van de lengte van de isolatiehuls: 
 2x de flensdikte inclusief de verhoging van het boutgat + 1x de dikte van de pakking  
 + 2x de dikte van de isolatiering 
5. Draai de bouten kruisgewijs in drie gangen (30%, 40%, 30%) gelijkmatig aan met een  
 daarvoor geschikte momentsleutel met het moment volgens de tabel op de volgende pagina. 

Aanwijzingen 
1. In beginsel moet bij de montage van de 
 flensbouten een geschikt smeermiddel op 
 alle wrijvings- vlakken aangebracht worden. 
2. Bij isolatieflensverbindingen in gassystemen 

worden smeermiddelen op PTFE-basis  
 aanbevolen.  
 (Gebruikelijke smeermiddelen bevatten 
 koolwaterstoffen, die voor onjuiste metingen 
 kunnen zorgen bij het gebruik van  
 gasdet ectieapparatuur). 
3. Opgelet: bij het gebruik van bouten van 
 een klasse ≥ 8.8 wordt aanbevolen 80% van 
 het voorgeschreven aandraaimoment te 
 hanteren, omdat een 100% moment kan 
 leiden tot vervorming van de flens. 
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Aandraaimoment voor flensbouten           

Bout
(Metrisch)  

Klasse            Klasse 

5.6 Ck 35  8.8 10.9 12.9 A2 - 70 

42 CrMo 4 
A 320 L7M 
40 CrMoV 

47 

Bout (Inch)  

in Newtonmeter (Nm) in Nm 

M10 21 50 70 85 34 30 - - 

M12 37 85 120 145 59 52 1/2 - 13 UNC 80 

M16 90 210 300 350 145 128 5/8 - 11 UNC 160 

M20 180 410 570 690 280 264 3/4 - 10 UNC 320 

M22 240 550 780 940 380 360 7/8 - 9 UNC 480 

M24 310 700 1.000 1.200 480 456 1 - 8 UNC 750 

M27 450 1.050 1.480 1.775 - 672 1-1/8 - 7 UNC 1.050 

M30 610 1.400 2.000 2.400 - 912 1-1/4 - 7 UNC 1.450 

M33 830 1.900 2.700 3.250 - 1.240 1-3/8 - 6 UNC 1.900 

M36 1.060 2.500 3.450 4.200 - 1.600 1-1/2 - 6 UNC 2.500 

M39 1.380 3.200 4.500 5.400 - 2.080 1-3/4 - 8 UNC 4.600 

M42 1.700 4.000 5.600 6.700 - 2.560 2 - 8 UNC 8.400 

M45 2.120 5.000 7.000 8.400 - 3.200 2-1/4 - 8 UNC 9.800 

M48 2.570 6.000 8.450 10.150 - 3.840 - - 

M52 3.310 7.750 10.800 13.000 - 4.960 - - 

M56 4.120 9.600 13.500 16.200 - 6.200 - - 

M60 5.130 12.000 16.800 20.200 - 7.680 - - 

A 193 B7 
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Combi-Seal-NP 
Combi-Seal-NP isolatieafdichtingen in combinatie met boutisolatie vormen een flensisolatiesysteem, 
die een uitstekende afdichting bieden bij diverse media, zoals gassen, oliën, vuilwater samen met 
een uitstekende elektrische isolatie en kathodische roestbescherming. 
De Combi-Seal-NP is ontworpen als een hogedrukafdichting. Het afdichtingselement, bestaand uit 
fenolhars, is aan beide zijden bekleed met nitril (NBR) bekleed. 

Toepassing 
Combi-Seal-NP isolatieafdichtingen zijn in het algemeen geschikt voor stalen leidingen met DIN/EN 
en ANSI flenzen. Ze kunnen zowel bij nieuwbouw als bij montage achteraf gebruikt worden. 

Combi-Seal-NP isolatieafdichtingen 
worden gebruikt bij: 

• gasinstallaties 

• vuilwaterinstallaties 

• Olie-installaties 

• alle flensverbindingen van 

stalen, roestvrijstalen, 
gietijzeren, kunststof en 
gecoate flenzen. 

Voordelen 

• Onderhoudsvrij, de schroeven hoeven niet weer vast gedraaid worden 

• Snelle montage 

 
De  Combi-Seal isolatiepakkingen kunnen ook naar de wensen van een klant worden gemaakt,  
bijvoorbeeld voor een specifieke flens vorm of uitvoering. 

Afdichtingselement NBR 

Dragermateriaal Fenolhars 



Eigenschappen Combi-Seal-NP 

Dragermateriaal met 
afdichtingselement 

Fenolhars met 
NBR 

Beproeving 

Bedrijfstemperatuur 80 °C   

Dikte 3,2 mm   

Elektr. Doorslagvastheid 20 kV/mm ASTM D149 

Isolatieweerstand 40.000 Mohm ASTM D257 

Drukvastheid 25.000 psi ASTM D695 

Buigvastheid 22.500 ASTM D790 

Wateropname 1,60% ASTM D570 

Schuifsterkte 10.000 psi ASTM D732 

Breeksterkte 20.000 psi ASTM D638 
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Combi-Seal isolatiepakking type E (FF): 
Isolatiepakking met boutgaten voor de 
betreffende flensvorm. 

Combi-Seal isolatiepakking type F (IBC): 
Isolatiepakking zonder boutgaten. 
 

Type E Type F 


