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SANITAIR
VERWARMING
VLOERVERWARMING
SPECIALE TOEPASSINGEN

Nu
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flexibiliteit

5 VERBINDINGEN
1 BUIS
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ÉÉN SYSTEEM VOOR
SANITAIR,
VERWARMING EN
VLOERVERWARMING

DE METALEN PERSFITTING
DE LASFITTING

DE PPSU PERSFITTING
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FLEXIBILITEIT Multitubo kent de praktijk. Wij hebben
onze ervaring gebruikt om u een
IN ONTWERP systeem
aan te bieden waarmee
u succesvol uw projecten kunt
EN INSTALLATIE
realiseren. Hiervoor zijn 5 verbindingstechnieken ontwikkeldIeder met een eigen speciﬁek voordeel. 5 oplossingen
waarmee de installateur zijn dagelijks werk kan doen
met één systeem, Multitubo.

INTERNATIONAAL MERK

Door zich te concentreren op
de eisen van de markt is multitubo een uitstekende reputatie aan het opbouwen sinds
de oprichting in 2004.we werken succesvol samen met partners in 35 landen – het
bewijs dat onze ideeën wereldwijd aansluiten bij de vraag van de installateurs.

DE METALEN PUSHFITTING
DE PPSU PUSHFITTING

DE MEERLAAGSBUIS
De multitubo meerlaagsbuis is de kern van
alle verbindingen. Met de ervaring van ons
technisch team dat meer dan 30 jaar geleden
de “overlap” gelaste
meerlaagsbuis ontwikkelde,
leveren wij een buis die wereldwijd erkend is om zijn kwaliteit.
Multitubo maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige grondstoffen.
Door innovatief onderzoek,ontwikkeling en een gepatenteerd
productieproces, garanderen wij een permanente topkwaliteit voor
de levensduur van een installatie.

VOOR EEN
VEILIGE EN
DUURZAME INSTALLATIE
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Geringe lengte-uitzetting
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Vormvastheid Door het aluminium in de buis heeft de buis de zelfde
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100% zuurstof dicht

vormvastheid als een metalen buis.

 Makkelijk te buigen
Laag in gewicht
Geen corrosie
Geen aanhechting

De binnen- en buiten laag van PE-RT hebben
het voordeel van een kunststof buis, waardoor er geen aanhechting in de
buis plaatsvindt.
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Een modern composiet materiaal
Door PE-RT (polyethyleen bestand
tegen hogere temperaturen) en metaal te combineren, wordt een nieuw
materiaal gevormd. Technologisch
hoogwaardige kwaliteit die zekerheid
geeft. De ultra gladde binnenlaag
– die de hele levensduur meegaat
– voorkomt aanslag en corrosie. De
metalen laag voorkomt het binnendringen van zuurstof en vormt de basis van deze unieke buis.

made in germany

Vormvast
Door de metalen laag in de buis behoudt de
buis na het buigen zijn vorm.

линейное удлинение при ∆t 50K
мм

PEX поперечно сшитый полиэтилен
PP полипропилен>
PB полибутен
PVC поливинилхлорид (ПВХ)
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линейное удлинение при ∆t 50K

Makkelijk te buigen
De snelle en zekere aanleg wordt door de
eenvoudige buigzaamheid wezenlijk vereenvoudigd. De kleine diameters zijn met de hand
te buigen en zo bespaart men niet alleen op
montagetijd maar ook op het aantal ﬁttingen.

мм

PEX поперечно сшитый полиэтилен
PP полипропилен>
PB полибутен
PVC поливинилхлорид (ПВХ)

500 мм
450 мм
375 мм
200 мм
62,50 мм

медь

41,25 мм

оцинкованная сталь
высококачественная сталь

28,50 мм
27,50 мм

Lungime teava Dilatare pe lungime la

Geringe lengte-uitzetting
Met een lengte-uitzetting vergelijkbaar met
die van metalen buizen, zijn meerlaags buizen
in het voordeel wat betreft montage. Minder
beugels en draagschalen besparen tijd en
geld.

Boru uzunluğu

Bakır
Galv.çelik
Paslanmaz çelik

t 50K deki genleşme

De metalen persfitting was de eerste
verbinding die Multitubo ontwikkelde
en is al ontelbare keren geinstalleerd.
De eigenschappen van de fitting
verzekeren een snelle en veilige verwerking.

Extra veiligheidstest
Met deze extra veiligheidstest is het mogelijk
een niet geperste verbinding te constateren bij het afpersen. (Alleen bij de diameters
16mm tot 32mm en bij gebruik van originele
MULTITUBO gereedschappen).

Dubbele persaanslag, zichtvenster
De dubbele persaanslag (16mm – 32mm)
vereenvoudigt het maken van de persverbinding. Een voordeel in de praktijk: wanneer de
persbekken goed zijn geplaatst kan er alleen
maar een goede verbinding gemaakt worden.

Makkelijke verbinding
Geavanceerde verbindingstechnologie en
eenvoudige bediening zijn beide eigenschappen van de metalen persﬁtting. Het aanbod
van persﬁttingen variërend van 16mm tot
75mm bevat alle functies voor een moderne
en veilige installatie.

Gereedschap
Ook in het aanbod van gereedschap is het
multitubo systeem compleet: van handperstang (16mm – 20mm) via de lichte mini-perstang (tot 32mm), tot de sterke accu-perstang
(tot 75mm).

AFKORTEN, ...
... ONTBRAMEN, ...
... FITTING INSTEKEN, ...
... PERSEN. KLAAR!
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DE METALEN PERSFITTING
EEN WERELDWIJD SUCCES

Een compleet assortiment
tot 75mm, van stijgleiding
tot eindtappunt.



16 mm
- 32 mm



U-proﬁel

40 mm
- 75 mm




U-proﬁel









 Messing montagegeleiding
 U-proﬁel met dubbele
persaanslag
 U-proﬁel met persaanslag

 Zichtvenster
... om de insteekdiepte van de buis te controleren.

 Extra veiligheidtest
... Helpt om niet geperste ﬁttingen tijdens het afpersen
van de installatie te lokaliseren.

 2 O-ringen

DE PPSU PERSFITTING
HET ALTERNATIEF VOOR DE
“FAST MOVING” FITTINGEN

Een voordelig alternatief
voor de metalen persﬁtting
van 16mm tot 32mm.


U-proﬁel




Om aan de hoogste kwaliteitseisen
voor deze fittingen te voldoen gebruikt multitubo de hoogwaardige
kunststof ppsu. Dit materiaal heeft
een hoge slagvastheid en een hoog
temperatuurbereik en is bestendig
tegen chemische stoffen. De installatie en het gebruik zijn gelijk aan een
metalen persfitting.

 U-proﬁel met dubbele persaanslag
...verzekert het correct plaatsen van de persbekken.

 Zichtvenster
... om de insteekdiepte van de buis te controleren.

 Extra veiligheidstest
... helpt om niet geperste ﬁttingen tijdens het afpersen
te lokaliseren.

 3 O-ringen
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De PPSU persfitting is de logische
aanvulling om de mogelijkheden
van de installateur te vergroten. De
installateur heeft de mogelijkheid om
bij de meest gebruikte verbindingen
de metalen persfitting te vervangen
door de ppsu persfitting. De verwerking blijft gelijk en ook op het gebied
van zekerheid worden er geen compromissen gesloten.

Gerafﬁneerde technologie
De PPSU persﬁtting is een kostenbesparend alternatief voor gebruik in combinatie met multitubo buizen. De installateur kan daarnaast alle
ﬁttingen van het multitubo systeem toepassen.
Metalen ﬁttingen en grotere diameters kunnen
makkelijk worden geïntegreerd zonder gebruik
van adapters.

Zonder verwerkingsverschillen
De PPSU persﬁtting heeft dezelfde voordelen
en eigenschappen als de metalen persﬁtting:
proﬁel met dubbele persbekaanslag, zichtvenster, extra veiligheid en langdurige afdichting met epdm o -ringen.

AFKORTEN, ...
... ONTBRAMEN, ...
... FITTING INSTEKEN, ...
... PERSEN. KLAAR!

DE PUSHFITTING
UITERMATE SNEL ... zonder
WAAR DE PERSTANG pers- of
NIET BIJ KAN lasgereedschap

De veilige
verbinding
– geen perstang nodig











De Protector-ring
Niet afgebraamde buis:
De Protector-ring verhindert
het inschuiven van de buis
en de beschadiging van
de o ring.
Wel ontbraamde buis:
De Protector-ring schuift
weg, en de buis glijdt makkelijk in de ﬁtting.

 Fitting gemaakt van messing of ppsu
 Grijp-ring
 Doorzichtige huls
... om de insteekdiepte van de buis te controleren

 De Protector-ring
 2 O-ringen

... door installateurs, voor installateurs

Gemakkelijke verwerking
Buissnijder en ontbramer – dat is alles
wat men nodig heeft. Groot voordeel bij tijdsdruk of bij een snelle reparatie. Geringe voorbereidingstijd
– snelle montage.

Hoge zekerheid
Ondanks de snelle en eenvoudige montage is
de kwaliteit van de pushﬁtting hetzelfde als bij
onze andere ﬁttingen.

De grijp-ring
Met zijn ingebouwde veerelement zorgt de
grijp-ring ervoor dat de ﬁtting snel en makkelijk
over de buis schuift. De ring grijpt vast wanneer het systeem op druk gebracht wordt. Er
ontstaat een duurzame en trekvaste verbinding.

De Protector-ring
De Protector-ring voorkomt het plaatsen van
niet ontbraamde buizen. Alleen buizen die
goed zijn voorbewerkt kunnen worden gemonteerd.

Slank ontwerp
Door de smalle uitvoering van de pushﬁtting
laat de verbinding zich makkelijk voorzien van
isolatie.

AFKORTEN, ...
... ONTBRAMEN, ...
... FITTING INSTEKEN, ...
... KLAAR!

Minder ﬁttingen per meter
Vergeleken met de traditionele lassystemen
leidt het Smartweld® lassysteem, in combinatie
met de PE-RT/AL/PE-RT meerlaagsbuis, tot besparing op ﬁttingen en arbeid.

Gemakkelijk verloop
Ontworpen als een modern modulair systeem
kunnen alle noodzakelijk verlopende ﬁttingen
eenvoudig zelf worden gemaakt. In plaats
van een buisverloop, wordt er een verloop in
de ﬁtting gelast.

Homogene en zekere verbinding
De lasﬁttingen worden van hetzelfde PE-RT
materiaal gemaakt als de binnen- en buitenlaag van de meerlaagsbuis. Gedurende het
lasproces worden beide onderdelen samengesmolten om een homogene en zekere verbinding te creëren, zonder afdichtende onderdelen als o-ringen.

90%

Tot
lichter dan
de metalen
persfitting

Gepatenteerde knowhow
De gepatenteerde Smartweld® technologie
toont de voordelen van een foutloze verbindingsgeometrie. Deze techniek is het resultaat van jarenlange ervaring in het lassen van
kunststof buissystemen.

AFKORTEN, ... ONTBRAMEN, ...
BUIS EN FITTING VERWARMEN, ... VERBINDEN. KLAAR!
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DE LASKOPPELING
DE NIEUWE MANIER Een revolutie in lastechniek.
OM BUIZEN TE LASSEN De multitubo meerlaagsbuis

is aan de binnen- en buitenzijde gelast en door de
homogeen zekere verbinding is het uiteinde
van de buis volledig beschermd.
Zo wordt er tegenwoordig gelast.

 Gepatenteerde

verbindingsgeometrie
Binnen- en buiten lagen van de buis worden gelast.
Totale systeemzekerheid.

 Tot 90% gewichtsbesparing
Gemaakt van polyethyleen met verhoogde hitteweerstand
(PE-RT). Maakt het bovenhands werken gemakkelijker.

Tot 50% kostenbesparing



 Ontbraamde buisuiteinden
voor een hechte verbinding.
 Verlopende ﬁttingen makkelijk gemaakt
Maak eerst het verloop op de ﬁtting en ga daarna verder met
de gewenste buisdiameter.






Innovatie moet ieder dag onze motivatie zijn

ONTWIKKELING
EN MILIEU
bepalen de economische waarden van
een systeem. Multitubo staat voor een
succesvolle en duurzame toekomst.

Door multitubo systemen te gebruiken bespaart men niet alleen tijd
en geld maar onze oplossingen besparen ook grondstoffen. Wij beschermen het milieu. Waar het mogelijk is om het productieproces
energie efficiënter te maken doen wij dat. Met onze ppsu pers- en
ppsu pushfittingen alsook met ons lassysteem hebben wij een oplossing voor de meeste verbindingen. Deze alternatieven besparen niet
alleen geld maar hebben ook een positieve invloed op grondstofen energiebesparing.
Besparing op grondstoffen

Een laatste innovatie is de overlap-lasergelaste meerlagenbuis. Precisie en stevigheid voor de hoogste kwaliteit.

Uitstekende ecobalans
Met het gebruik van MULTITUBO is het
mogelijk om de ecologische effecten
van een installatie te verbeteren. Het
hoge energieverbruik bij ontginning en
productie van metalen speelt bij ons altijd mee. Met onze alternatieven kan men
op het metaalgehalte besparen.

Hoge hygiënische
zekerheid
Alle materialen in ons systeem voldoen
aan de eisen van de kiwa en vele andere buitenlandse nationale keuringseisen .
De consument kan er ook van verzekerd

zijn dat de geringe buisruwheid gedurende de levensduur van de buis intact
blijft. Geen kans voor aanhechtingen en
afzettingen.

100% recyclebaar

stallateur te vereenvoudigen. Hierdoor
krijgt de installateur meer ﬂexibiliteit bij
maken van offertes. Daarom zijn wij ook
trots om een nieuwe innovatie- de Smartweld® lastechnologie - aan het systeem
toe te voegen.

Door de juiste materialen te selecteren
hebben we bereikt dat alle onderdelen
100% kunnen worden gerecycled.

Onze combinaties zijn
succesvol

De kracht van innovatie

Meer mogelijkheden – meer succes. Gebruik onze ﬂexibele producten voor uw
succes.

We hebben al aangetoond dat de installateur door gebruik van onze oplossingen
tijd kan besparen en efﬁciënter kan werken. Daarnaast streven we er constant
naar om onze producten te verbeteren
en te innoveren om het werk van de in-
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Oplossingen voor de toekomst
Nieuwe methoden om energie te winnen, zoals warmtepomptechnologie, hebben de markt sterk veranderd.
Daarnaast zijn ook de installaties sterk aan verandering
onderhevig. Daarom staan wij van multitubo vooraan om
nieuwe methodes te ontwikkelen voor de toekomst van de
installatietechniek. Samen met onze partners werken wij
aan oplossingen om de duurzaamheid te verbeteren.
De toekomst ligt bij de installateur die inziet dat het gebruik
van nieuwe technologieën grote voordelen biedt.

Klimaatplafonds
De buizen voor klimaatplafonds en/of –vloeren worden direct in beton gelegd. Door de besparing in opbouw ontstaan nieuwe mogelijkheden, zoals koeling van ruimtes.

Klimaatplafonds

Aardsonderingen
Aardsonderingen uit meerlaagsbuizen hebben aangetoond meer energie te kunnen winnen dan traditionele
aardsonderingen. Hierdoor is een beperking van de boordiepte mogelijk. Hierdoor worden kosten bespaard en
wordt de grondwaterstructuur minder verstoord.
Wij kijken steeds naar het effect van onze producten op
het milieu.

Aardsonderingen

Biogasinstallaties
Het gebruik van meerlaagsbuizen in biogasinstallaties voorkomt de diffusie van gassen in het systeem. Door de voortdurende menging in de composttanks is het van belang
dat de buizen slagvast zijn. Omdat het aluminium veilig
tussen de kunststoﬂagen ligt zijn deze buizen het meest geschikt voor deze toepassing.

Biogasinstallaties
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Technische wijzigingen voorbehouden. Gedetailleerde technische informatie en montagevoorschriften zijn beschikbaar in
onze technische handleiding onder downloads, of kunnen worden opgevraagd bij het volgende adres:

