
Cupori 150 (PlusPrisol) 
Värmeisolerat 
kopparrör
Cupori 150 (PlusPrisol) är ett värmeisolerat kopparrör som 
lämpar sig för vattenledningar och uppvärmningssystem. 
Förutom att isoleringen minskar värmeförlusten minimeras 
uppkomsten av kondens och störande ljud. Cuporis 
förisolerade rör är lätta att bocka. Röret kan fogas med 
kapillärlödning, samt med press- eller klämringskopplingar 
som inte kräver heta arbeten.

Denna produkt är anpassad enligt branschregler Säker Vatteninstallation. 
Cupori garanterar produktens funktion om branschreglerna och monterings-
anvisningen följs.



cupori.com

PRODUKTFAKTA
 – uppfyller  EN 1057 
 – typgodkänt för tappvatteninstallationer
 – leveransform glödgat (R220)  i ringar om 

25 meters längd
 – hållbar polyetenmantel (PE)
 – isolering har god beständighet mot 

UV-strålning och ozon
 – härdig mot brand 

FÖRDELAR
 – snabb och enkel montering
 – metervis märkning underlättar 

installationen
 – snygg yttersida med vit färgsättning
 – minimerar risken för kondens och 

störande ljud
 – sammanfogning kan utföras med samtliga 

konventionella metoder
 – goda bockningsegenskaper
 – kopparrör är 100% återvinningsbart

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

FAKTA OM Isoleringen

Isolering Mjuk cellpolyeten med utsida av 
UV-stabiliserad LD-polyeten

Densitet n. 30 kg/m3

Installations- och arbetstemperatur -70 .... + 95 °C

Värmeledning 0,043 W/m K, i rumstemperatur

Brandklass DL s2 d0

Produktsortiment

25 M I ring
RSK- 
nummer

Ytter- 
diameter, mm

Gods- 
tjocklek, mm

Inner- 
diameter, mm

Ytterdia-
meter med 

isolering,mm

Vikt,
kg/m

Max.  
arbetstryck, bar *

1762111 12 1,0 10,0 32 0,31 104
1762129 15 1,0 13,0 35 0,39 82
1762137 18 1,0 16,0 48 0,48 67
1762145 22 1,0 20,0 52 0,59 54
1762152 28 1,2 25,6 58 0,90 51

*)  Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med Rm = 200 N/mm2 och en säkerhetsfaktor på 3,5. 
Beräkningen omfattar endast kopparröret, inte kopplingar. 
Exempel på lämpliga handbockverktyg är Fromax nr 65. När det gäller glödgade kopparrör skall stödhylsa användas. 
Kopplingsleverantörens anvisningar skall följas.

Monteringsanvisning
Ladda ner monteringsanvisningar från webben www.cupori.com

Cupori 150 (PlusPrisol) 
Värmeisolerat kopparrör för VVS-installationer

Försäljning: via grossist


