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RÖR OCH RÖRDELAR
• FLOURPLASTLINADE RÖR OCH RÖRDELAR
• GAP RÖR OCH RÖRDELAR
• DUALLAMINTE RÖR OCH RÖRDELAR
• GRENRÖR OCH RÖRDELAR 

Vi har ett brett program av rör och rördelar i olika 
material. Dessutom ett brett tillbehörsprogram med 
bl.a. rörupphängningar. Som alltid, fokus på korrosiva 
och slitande applikationer.
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BAUM KUNSTSTOFFE GMBH är idag en av de ledande tillverkarna av 
fluorplastlinade metallrör och har ett brett sortiment av rör, rördelar  
och kompensatorer.
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PFA-linern gjuts in och 
är därför utan skarvar

Kan som option levereras 
med konduktiv lining eller 
FDA-godkänd liner

Ståldetaljer tillverkade  
enligt DIN EN 10217-2, DIN 
EN 10216-2, DIN EN 1092-1 

och DIN EN 10253-2

Samtliga utvändiga stålytor 
epoxylackerade för att 
motstå yttre korrosion. Valfri 
RAL kulör som option

För många typer av vätskor har inte rostfritt stål tillräcklig resistens 
mot korrosion. Vi tillhandahåller rörsystem, ventiler, armaturer och 
provtagningsutrustning som invändigt är korrosionsskyddade med  
fluorplaster.  Fluorplasterna karakteriseras av mycket god kemisk  
resistens kombinerat med ett stort temperaturområde. 

FLUORPLASTLINADE METALL RÖR 

Fluorplastlinade rör kan vara i flera olika ”material”, ofta i dagligt tal 
kallat teflonlinade rör. Olika fluorplaster och tillverkningsmetoder 
används i olika sammanhang för olika användningsområde. Baums  
produktsortiment omfattar produkter av PTFE, PFA och TFM.  
Vid behov kan samtliga material levereras med antistatisk lining.  
Utvändigt är rör och rördelarna av stålgjutgods alternativt rostfritt  
stål. Rör och rördelar produceras med byggmått enligt DIN 2848.

Skillnaden i kvalitet på PTFE kan vara väldigt stor beroende på
råvarutillverkare och tillverkningsmetod. Vanligaste tillverknings- 
metoderna är extruderad eller isostatisk lining. Baum använder sig  
bara av extruderingsmetoden vilket ger en slät yta och låg diffusion.
PFA är mycket lik PTFE:s kemiska egenskaper. PFA är transparant till
skillnad mot PTFE som är vit. PFA formgjutes normalt vilket gör det
möjligt att producera produkter med hög precision.

TFM har korrosionsegenskaper som motsvarar PTFE och PFA.  
TFM används när tankar eller reaktorer linas då den är svetsbar.
ETFE, är generellt sämre både vad gäller korrosion och temperatur
men då den går att rotations gjuta kan mycket udda former linas.

Dimensionsområde: DN15-500

Tryck: Upp till 25 bar

Temperatur: -30 till +260°C

Kan som option levereras 
i rostfritt stål tillverkade 

enligt DIN EN 10217-2, 
DIN EN 10216-5 och  

DIN EN 10253-4

Applikationer
Korrosiva vätskor, starkt koncentrerade inom  
kemi-, pharma-, papper och stålindustri

• Järnklorid
• Salpetersyra
• Saltsyra
• Svavelsyra
• Fluorvätesyra
• Fosforsyra
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Distans, PTFE, DN15-500

Rör, PTFE-linad, upp till 6 meter långa, DN15-500

Instrument-T, PFA, DN25-500
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Böj 30°/45°/60°, PTFE-linat, DN15-500

Blindfläns, PTFE, DN15-500 Reducerfläns, PFA/PTFE, DN15-500
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T-rör, PFA/PTFE, DN15-500

Dip-pipe, PTFE, DN25-400

Dip pipe, PFA, DN25-400Lateralt T-rör, 45°, PFA, DN25-100Kors, PFA, DN15-500
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GAP-produkter tillverkas av tvåkomponents härdplaster
och förstärks i sin konstruktion med glas- eller kolfiber.
Kännetecknande för våra GAP produkter är:

•  Mycket goda korrosionsegenskaper, i kombination
 med hög hållfasthet och temperaturbeständighet.
• Standard korrosionsbarriär 2.5 mm. Alternativt 4.0 mm.
• Säkerhetsfaktor mot brott = 6
• Låg expansion
• Utmärkt elektrisk isolator

Produktprogrammet omfattar  
följande materialkvaliteter:

VE – vinylester, max arbetstemperatur +85 °C.
VEN – vinylester, max arbetstemperatur +115 °C. 

Dokumentation och fullständig spårbarhet finns i produktionen. 
Vid tillverkningen märks samtliga rör och rördelar med:

•  Tillverkare
•  Anslutning
•  Tryckklass
•  Hartskvalitet
•  Tillverkningsnummer
•  Kontrollerad av: …

Ytskiktet är ett hartsrikt 
korrosionsskikt med
en färglös topcoat. 
Brandhämmare och
UV-skydd på begäran.

Styrkelaminat som är axiellt
och radiellt förstärkt.

Det hartsrika korrosionsresistenta innerskiktet 
förstärks med C-glas, ECR-glas eller syntetfiber-
matta och har ett hartsinnehåll på 80–85 %.

Det hartsrika spärrskiktet förstärks med en 
barriär av huggen glasfibermatta av E-glas eller 
ECR-glas (ett kemiskt resistent glas) där harts-
innehållet är ca 65–70%.

LAMINERAD SKARV

MUFF-SKARV

FLÄNSFÖRBAND

Dimensionsområde: DN15-2000

Standardlängd rör: 6 meter, även andra längder på begäran

Tryckklasser: PN 0-16

Materialkvaliteter: Standard VE och VEN. På begäran även 
kvaliteter som VEH, IP eller OP

Applikationer
Korrosiva applikationer inom papper- och massa-
industrin, kemiindustri, gruvindustri och energiverk.

• Saltsyra
• Svavelsyra
• Natriumklorat
• Klorider

GAP-rör och rördelar 
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DUALLAMINATE 
GAP–FÖRSTÄRKTA TERMO- ELLER FLOURPLASTRÖR 
OCH RÖRDELAR
Vi har ett komplett sortiment av duallaminate (GAP-förstärkta rörsystem)  
med mediarör av PE, PVC, PP, PVDF, E-CTFE, FEP eller PFA. Rören och rördelarna 
är utvändigt förstärkta med glasfiberarmerad polyester med hartskvalitet av 
VE (vinylester). Produkterna är tillverkade enligt DIN 16965, rörtyp A, B, D och 
E samt DIN 16966. Samtliga rör och rördelar kan levereras med erforderliga 
certifikat.

Material: ECTFE

Dimensionsområde: DN25-1000

Arbetstryck: PN16/10

Förbindningsteknik: Trådsvetsning

ECTFE/GAP

Material: PVDF

Dimensionsområde: DN25-1000

Arbetstryck: PN16/10

Förbindningsteknik: Trådsvetsning eller stumsvetsning

PVDF/GAP

Material: PP

Dimensionsområde: DN25-1000

Arbetstryck: PN16/10

Förbindningsteknik: Trådsvetsning, stumsvetsning eller elsvetsmuff.

PP/GAP

Material: PVC Troisdorf rot/Trovidur NL

Dimensionsområde: DN25-1000

Arbetstryck: PN16/10

Förbindningsteknik: Trådsvetsning, limning
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Den glasfiberarmerade polyestern finns  
i olika hartskvaliteter:

• VE (vinylester),
• IP (isofthalsyrapolyester) 
• OP A (ortofthalsyrapolyester)

   Låg korrosion                                                                                                  Hög korrosion
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Ytskiktet är ett hartsrikt korrosionsskikt 
med en färglös topcoat. Brandhämmare 
och UV-skydd på begäran.

Det hartsrika spärrskiktet förstärks med 
en barriär av huggen glasfibermatta 
av E-glas eller ECR-glas (ett kemiskt 
resistent glas).

Styrkelaminat som är axiellt 
och radiellt förstärkt.

Innerskiktet av termoplast- eller flourplastmaterial
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FUTUREPIPE EPOXYRÖR OCH RÖRDELAR

FuturePipe är en av världens ledande tillverkare av 
kompletta rörsystem av epoxy (GRE). Vi erbjuder 
hela FuturePipes breda utbud av produkter samt 
tjänster inklusive teknisk support, utbildning och 
certifiering av rörläggare.

Rörsystemen marknadsförs under varumärket 
Wavistrong och är idealiska för bl.a. vatten- brand- 
och bränsleapplikationer.
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FuturePipes rörsystem kräver normalt inget underhåll, är tillförlit-
liga och har lång livslängd. Till skillnad från stålrör rostar de inte, är 
brandsäkrare och betydligt lättare vilket innebär enkel installation 
utan tung utrustning. Vid risk för t.ex. statisk elektricitet kan rörsys-
tem levereras i konduktivt utförande.

– Ökad brandsäkerhet. FuturePipe GRE-rör är självslocknande och  
är betydligt motståndskraftigare mot brand än rör av olika termo- 
plaster. Rören leder värme ca 100 ggr sämre än stål vilket ger en 
ökad brandsäkerhet där brandfarliga vätskor transporteras. Rören är 
också idealiska för brandbekämpningssystem då de inte korroderar 
och kan täppa till sprinklers med rost.

– Snabb och enkel installation. FuturePipe GRE-rör är lätta och enkla 
att installera. Till skillnad från stålrör kan installationen förberedas 
på plats och ingen tung och otymplig installationsutrustning behöver 
användas.

– Lägre kostnader. FuturePipe GRE-rörsystem är normalt underhålls-
fria. De är enkla att installera. Den slätare ytan och lägre friktionen 
innebär att mindre rördimensioner kan användas och därmed 
mindre och energisnålare pumpar. Det i kombination med den långa 
livslängden garanterar ett bekymmersfritt och kostnadseffektivt 
rörsystem.

Dimensionsområde: DN25 –1400

Tryckområde: Upp till 50 bar

Temperaturområde: -60 - +110⁰C.
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Anslutningsformer
Vi tillhandahåller ett komplett system med olika anslutningsformer som dragsäkra eller icke dragsäkra 
kopplingar. Dragsäkra kopplingar är framförallt laminat-, muff- och gummiringskopplingar med låsning.  
Icke dragsäkra kopplingar är t.ex. gummiring- och mekaniska kopplingar.

Vi erbjuder också ett komplett sortiment av rörupp-
hängningar, enligt SSG standard, som omfattar ett 
komplett sortiment av upphängningar, styrningar, 
stöd och fixar för rörledningar. Som standard levereras 
samtliga typer varmförzinkade men kan levereras i 
andra material på förfrågan. Vid montering av epoxy- 
eller glasfiberrör ska alltid gummi eller PTFE finnas 
mellan röret och klämman.

Laminatskarv
Dragsäker skarv där rören fasas i vinkel och skarven 
byggs upp enligt instruktioner. Kan användas för  
samtliga rördimensioner.

Mekanisk koppling – dragsäkert förband
Dragsäker koppling med progressiv tätningseffekt med 
gripring. Enkel och snabb att installera.
Lämplig för tryck upp till ca 40 bar och finns för  
dimensionsområdet DN50-1000.

Mekanisk koppling – dragsäkert förband
Dragsäkert förband som är enkel att installera och ger 
en flexibel lösning med avvinklingsmöjligheter. En o-ring 
tätar och nylon-stripes låser skarven. O-ringen levereras 
i olika materialkvaliteter beroende på aktuell applikation. 
Lämplig för tryck upp till ca 40 bar och finns för dimen-
sionsområdet DN50-1400.

Mekanisk koppling – icke dragsäkert 
förband
Icke dragsäkert förband som ger en snabbinstallation. 
O-ringen levereras i olika materialkvaliteter beroende  
på aktuell applikation. 
Lämplig för tryck upp till ca 40 bar och finns för  
dimensionsområdet DN50-1400.

Limmuff
Kombinationen med konisk muff och cylindrisk rörände 
säkerställer en korrekt utförd skarv med rätt mängd lim 
i hela skarven. Tryckklasser upp till ca 40 bar och finns 
för dimensionsområdet DN25-400.
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