
 

 

 

 

MONTAGE INSTRUCTIES:  

NC.10 reparatieklem. 
 

 

 

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE: 
 

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

2. Bij een volledige pijpbreuk dient de breedte v.d. klem minimaal gelijk te 

zijn aan de buitendiameter v.d. pijp. De open ruimte tussen de twee 

pijpeinden mag niet meer bedragen dan ca 10 mm. 

3. Bij een beschadiging in de lengte richting dient de klem minimaal 150 mm 

langer te zijn dan de lengte v.d. beschadiging. Er dient ca 75 mm rubber 

afdichting aan elke kant v.d. beschadiging te zijn. 

4. Bij een beschadiging op een kunststofleiding wordt 50% extra klemlengte 

gevraagd. 

5. Controleer de pijp- en klemmaat, het materiaal v.d. klem (r.v.s. 304 of 316) 

en de rubber keuze t.o.v. het medium. 

6. Rubber en de pijp nat maken met zeepsop of water ( geen pure zeep of    

     glijmiddel ) 

 

 

 

 

 

Voor montage instructie zie bladzijde 2. 

 

 

 

 

 

Hoewel de montage van klemmen met meerdere schalen niet veel afwijkt van 

bovenstaande instructies hebben wij hier een apart instructieblad voor gemaakt. 

 

 

 

 

 
 

Postbus 169                                           2690 AD  ‘s-Gravenzande                                           Nederland 

Tel.:  0174-440161                          E-mail: info@new-connection.nl                         Fax.: 0174-440162 
Kamer van Koophandel: 27239592                  Rabobank WESTLAND ZUID-WEST rek.no.: 3232.17.664                            BTW no.: NL035493100B01 

 



blad 2. 

 

 

 

 

                             Mantelbeugel 
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Haakse beugel 

 

Enkelvoudige pijpreparatie klem, type NC.10 

 

Handeling 1 (*)    Handeling 2     Aantrekkoppels: 

 

Draai de moeren terug    Let op !!    Minimaal 100 Nm voor staal, 

naar het einde v.d. bouten.   Draai alle moeren gelijkmatig gietijzer en asbest cement. 

Draai de moeren er niet   en bij meer dan twee bouten,  Ca. 70 Nm voor kunststof 

vanaf !! Houdt de klem   (van buiten naar binnen ) aan  (Geen blijvende reparatie 

dicht terwijl de haakse   Gebruik een ring-ratel sleutel  voor PE-pijp ) 

beugel in de richting van   teneinde een gelijkmatige   

de moeren gehaald wordt.   verdeling van de druk op de pijp (*) 

Klap de klem voldoende   te verkrijgen. Een moment-  Deze handeling kan bij een 

open en om de pijp heen.                              sleutel wordt aanbevolen.                   pijpbreuk onder druk ook 

Gebruik de mantelbeugel om                                                                                    naast de pijpbreuk uitgevoerd 

de klem rond de pijp te drukken.                                                                              worden.   

Breng de haakse beugel weer   Naar “buiten komend” rubber  

terug  onder de mantel zoals              niet  wegsnijden.!!     

in de beginstand   . 

Draai de moeren aan.                                                                         

 

Vragen ? : 

     NEW CONNECTION INDUSTRIAL PRODUCTS . 24 uur per dag op tel.: 0174-440161. Wij reageren wel! 

          Op het Internet vindt U ons op: www.new-connection.nl 
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