
1.
Kapp PE-røret rett og lag en fas på røret.
Kontroller rørene slik at de er ripefrie og 
rengjør nøye. Marker innstikksdybden på 
røret. Innstikksdybde er også markert på selve 
ventilen. Det er ikke krav til støttehylser.

2.
Vri og trykk inn PE-røret i 
koblingen, forbi griperingen og
gummitetningen, til røret stopper. Etter 
korrekt montering skal merket være synlig 
utenfor mutteren.

3.
Klart

OBS!  Dersom det er kaldt under montering 
anbefales det at røret varmes opp før mon-
teringen starter slk at låseringen får et bedre 
grep/feste

OBS! Är det kallt vid monteringstillfället
rekommenderas att röret värms upp innan 
montering för att låsringen ska få ett bättre 
fäste..

Vrid och tryck in PE-röret i kopplingen, 
förbi greppringen och gummitätningen, till 
rörstoppet. Efter korrekt montering ska 
märket då vara synligt precis utanför 
muttern. 

 
Kapa PE-röret rakt och avgrada rörändan.
Kontrollera rören (SS-EN 12201) så de är fria
från repor och rengör noga. Markera insticks-
djupet på rören.
Insticksdjupet är också markerad på själva
ventilen. 
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   MONTERINGSVEILEDNING/MONTERINGSANVISNING
 



Verktøy/verktyg 2099

1.
Anvend Plasson verktøy type 2099
for demontering, fest verktøyet rundt mut-
teren og roter mot sola til mutteren løsner. 
Løsne deretter gripering og pakning (se bilde).

Använd verktyg typ 1099( RSK 250 63 96) för 
demontering, fäst verktyget runt yttermuttern 
och rotera moturs tills muttern lossnar.
Avlägsna sedan greppring och packning 
(se bild ).

2.
Klart
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Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg 
rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre 
under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. 
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