Instrukcja montażu

Pierścień uszczelniający
Mechaniczne uszczelnienie przepustów ściennych dla
preizolowanych rur systemu Flexalen®
Konstrukcja
2 pierścienie dociskowe ze stali nierdzewnej

Wymagane dodatkowe
narzędzia

Śruby ściągające i nakrętki

Środek odtłuszczający np. Tangit

1 lub 2 gumowe elementy

Ręcznik papierowy
Klucz dynamometryczny

Instrukcja montażu
Warunki montażu i przygotowania rur
• Ściana / fundament musi być wystarczająco mocny aby móc wykonać otwór
• Rura robocza i płaszcz osłonowy wolne od zanieczyszczeń i zawilgocenia
Nr katalogowy

Płaszcz osłonowy
DZ [mm]

Otwór w ścianie
D [mm]

H [mm]

1760-090150-000
1760-110200-000
1760-125200-000
1760-140200-000
1760-160250-000
1760-180250-000
1760-200250-000
1760-225300-000
1760-250350-000
1760-315400-000
1760-450600-000

90-91
110-111
125-126
140-142
160-162
180-182
200-202
225
250
315
450

150
200
200
200
250
250
250
300
350
400
600

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

01.
Wywierć otwór w ścianie zgodnie z
tabelą powyżej. Jeśli planujesz użyć
dodatkowej tulei z PVC wykonaj otwór
większy niż średnica zastosowanej
tulei.

05.
Wprowadź rurę z pierścieniem
uszczelniającym na miejsce przez
otwór w ścianie.

02.
Przytnij tuleję z PVC do wymaganej
grubości ściany. Włóż tuleję rurową i
uszczelnij zaprawą.

03.
Uszczelnij wewnętrzną powierzchnię
tulei z PVC lub sam wywiercony otwór
( jeśli nie używasz tulei rurowej )
żywicą epoksydową.

Uwaga! Postępuj zgodnie z
instrukcjami dostawcy rur PVC.

06.
Ustaw pierścień uszczelniający na
równi z zewnętrzną powierzchnią
ściany.

07.
Dokręć nakrętki zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (zaczynając od
godziny 12) za pomocą klucza
dynamometrycznego.

04.
Oczyść płaszcz osłonowy rury
preizolowanej i upewnij się, że płaszcz
rury nie jest uszkodzony. Umieść
pierścień uszczelniający na płaszczu
osłonowym rury preizolowanej.
Pierścieniowe nakrętki muszą być
skierowane do wnętrza budynku, chyba
że dostęp jest ograniczony.
Rozmiar śruby

Max. siła dokręcenia
[Nm]

M6
M8
M10
M12

5
8
10
15

Uwaga! Nakrętki należy dokręcać
stopniowo, maksymalnie 2-3 obroty na
raz. Powtarzaj ten proces, aż zostanie
osiągnięty właściwy moment dokręcania
( patrz tabela powyżej ) Po 2 godzinach
ponownie dokręć nakrętki odpowiednim
momentem dokręcania.
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