
MONTAGE INSTRUCTIE: Aanboorzadel bestaande uit meerdere schalen.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE:

1. Maak de pijp goed schoon ( vrij van vet en loszittende roest )

2. Controleer de pijp- en de klemmaat.

3. Zorg te alle tijden voor ondersteuning van de pijp en aftak.

4. Rubber en pijp nat maken met water of zeepsop ( op basis van groene zeep )

GEEN glijmiddel gebruiken

Haakse beugel.

Opening tussen de schalen met "Spanner plate"

Overlappend rubber.  

  

   

   

  

(1)

Neem de schalen (*) uit elkaar. Maak de pijp en rubber nat.

Positioneer de schaal met de aftak.

Zorg voor voldoende ondersteuning v.d. aangekoppelde accessoires.

(2)

Draai de moeren v.d. onderschaal tot het einde v.d. bouten (niet er af)

Trek de haakse beugel tegen de moeren aan en haak één kant v.d.

onderschaal in de bovenschaal.

Doe dit zelfde aan de andere kant.

Kijk of de rubber uiteinden correct om de pijp zit !!

3) Draai de moeren kruislinks aan, (indien GEEN HDPE beginnend bij

de aftak ), dan naar buiten.  Aanbevolen aanhaalmomenten: 

Op Staal - Gy - AC - Beton - GRP:  70 - 100 Nm.

( Bij PE, de moeren van buiten naar binnen aanhalen)

Op HDPE en PVC buizen 70 Nm.  Vraag advies.

De opening tussen de schalen bij de boutconstructie dient aan beide 

zijden even groot te zijn.

ALTIJD eerst een drukproef m.b.v. een blindflens uitvoeren alvorens men aanboord.

Controleer bij aanboorzadels het aanhaalmoment, na het aanboren.

Wacht circa 20 min. en controleer het aanhaalmoment voordat de sleuf dicht gemaakt wordt.

Snij geen rubber weg aan de uiteinden van de klem als deze door het aandraaien v.d. moeren 

naar buiten komt.

(*) diameter afhankelijk worden sommige klemmen niet gebogen geleverd en zijn de 

     schalen dus niet geassembleerd.
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