
Produktnummer

822 84 93
822 84 94

Monteringsanvisning
Excentriskt och rak anslutningskoppling 160 CC

   För dold rördragning. Avsedd för att användas i samband med renoveringar, vid byte av väggbeklädnad. 

• Anslutningskopplingen fixeras i väggen så att rörelse inte
kan uppstå mellan rör och väggskiva
 eller motsvarande när tätskiktet är monterat.

• Anslutningskopplingen ska vara monterad vinkelrätt
mot  vägg. 

• Provtryckning: Kan göras till ett kontrolltryck
av 1,43 x beräkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3
 bar (PN 10) för tappvattensystem.
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IFIERAT LEDNINGSSYSTEM

ISO 9001 ISO 14001

• Används för
 tappvatten

• Max 1,0 Mpa (10 bar)

• Max 900C
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Locherpasta
Lin
Isoleringstejp
Kniv
Fast nyckel nr 13
Ficklampa
Röravskärare

Hjälpmedel:



Montering för excentrisk och rak anslutingskoppling 160 CC , dold rördragning. 
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För på lin och locherpasta. Skydda rören mot repor under 
byggtiden genom att linda dem med exempelvis isolerings-
tejp.

Skruva i anslutningskopplingarna så långt det går med 
handkraft.

Drag åt med fast nyckel stl. 13.

Sätt på vattentrycket och kontrollera noga att anslutnings-
kopplingen är tät. Lys med ficklampa. Låt stå ett dygn med 
vattentrycket på och kontrollera sedan igen att anslutnings-
kopplingen är tät och inget droppläckage har uppstått. 
Provtryckning kan göras till ett kontrolltryck av 1,43 x beräk-
ningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) för tappvatten-
system.

När anslutningskopplingen är garanterat tät monteras våt-
rumsskiva, tätskikt och ytbeklädnad. Behåll tejpen på så 
länge det är möjligt utan att hindra det fortsatta montaget 
av tätskiktet enligt gällande branschregler. Var noggrann så 
att anslutningskopplingens tätningsyta inte skadas under 
det fortsatta arbetet, efter att tejpen avlägsnats.

Kapmått: se monteringsanvisning för aktuellt blandarfäste.

Justera anslutningskopplingarna tills måttet 160 CC är upp-
nått för att passa till ett blandarfäste 160 CC. Anslutnings-
kopplingarna ska vara monterade vinkelrätt mot vägg samt 
ska fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan 
anslutningskopplingen och väggskiva eller motsvarande när 
tätskiktet är monterat.
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