MONTAGE-INSTRUCTIES

PE 80 overschuifmof

Toepassingsgebied:

Onderdelen in de verpakking:
P
 E 80 overschuifmof
M
 ontage-instructie

G
 as aansluitleidingen met een maximale toegestane
werkdruk van 200 mbar.
W
 aterleidingen met een nominale druk van 12,5 bar.

Instructies:

1a] Zaag, snij of knip indien nodig de buizen haaks af.
1b] 	 Zaag, snij of knip het in te passen buisstuk op de juiste 
lengte af. Deze mag maximaal 1 cm. korter zijn dan de 
lengte tussen de twee buiseinden.
1c] Bij diameters groter dan 50 mm: zaag of snij twee korte 
stukjes buis van minimaal een halve moflengte af. Deze 
dienen om het omklappen van de manchetten te voorkomen.
1d] bij SDR 11: inzetbus grijs
bij SDR 17,6: inzetbus geel
	Bij toepassing van (Slagvast) PVC buis: buiseinden 
aanschuinen en ontbramen.
2] Plaats met een vetkrijt merkstrepen op de einden van de 
buizen en passtuk op een halve moflengte afstand.
3] Voorzie de rubberen ringen/manchetten en indien nodig de
buiseinden royaal van Wavin -of gelijkwaardig- glijmiddel. Bij
water toepassingen KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
4] Opmerking: kleine diameters kunnen met de hand 
gemonteerd worden en bij grotere diameters moet ter 
bescherming van de moffen en buizen gebruik worden
gemaakt van een stootijzer en een houten blok.
5a] Diameters t/m 50 mm: Schuif de moffen geheel over de 
buizen. Vervolg met 8.
5b] Diameters groter dan 50 mm: Schuif de moffen over de 
buizen tot aan de merkstreep.
6] Plaats de korte stukjes buis, ruim voorzien van glijmiddel, 
in de moffen tegen de buizen aan.
7] Schuif nu de moffen over de buizen, zodat de korte stukjes
buis er weer uitgedrukt worden en de beide manchetten op 
het buiseind zitten. Als de moffen ook met glijmiddel zwaar
schuiven, kunnen hulpgereedschappen (klembeugels en 
takels) noodzakelijk zijn.
8] Voorzie indien nodig de buiseinden van het passtuk royaal 
van Wavin -of gelijkwaardig- glijmiddel. Bij water toepassing
KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
9] Plaats het passtuk in lijn tussen de buiseinden.
10] Schuif de moffen terug over het passtuk tot aan de 
merkstrepen.
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 ontroleer de onderdelen op beschadigingen en verontreinigingen.
C
De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

