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   FDV DOKUMENTASJON 
    

TRANSPORT OG LAGRING:

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag 
som kan skade overflatebehandlingen.  Alle overflateskader skal repareres omgående 
for å  hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 (NRF 2068001) 
skal benyttes. 

Ved løfting av produktene  kan nylonstropp eller lignende brukes, 
bruk ALDRI kjetting.

Produkter som er pakket i esker skal transporteres og lagres tørt slik at produktet 
beskyttes helt frem til innmonteringsstedet.  Dersom esken er blitt våt må den ikke 
løftes med rørdelen i . 

Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved
eksponering i sollys.  Epoxybelagte deler må ikke direkte eksponeres for kraftig UV-lys fra 
for eksempel et UV renseanlegg, da dette vil kunne føre til skade på epoxyen.

Produkt :  Epoxy belagte rørdeler og mufferørdeler i blå farge - alle                                      
                                       typer og varianter av disse. Inbefatter også alle typer bend.

Produsent/leverandør: Ulefos Esco AS
 
 

ANVENDELSESOMRÅDE:

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for den enkelte type rørdel.
Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved
bestilling. 

RørdelerRørdeler 

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. UlefosAS 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. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. 
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RørdelerRørdeler 

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. UlefosAS 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. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. 

Montering: ( se monteringsveiledning for det enkelte produkt )

KONTROLLER AT DET IKKE ER TRYKK PÅ LEDNINGEN!

Det skal benyttes skiver på begge sider av boltene ved flensetilkoblinger for å beskytte 
overflatebelegget.  Tiltrekk diagonalt ( se egen monteringsveiledning ).

Før rørdelen taes i bruk, må ledningsnettet tømmes for grus, sand og andre 

Ulefos anbefaler bruk av flenspakninger som er tilpasset den aktuelle rørdelen og som 
tilfredsstiller NS-EN 1514-1. Samt å følge VA-Miljøblad Nr 83 sine retningslinjer. Ulefos 
svarer ikke for feil hvis produkter som ikke oppfyller alle disse anbefalingene er blitt 
brukt.

Ulefos dekker ikke meromkostninger i form av tapt arbeidstid, ekstraarbeid i forbindelse 
med utskiftning eller andre følgekostnader ved bruk av rørdeler eller mufferørdeler og 
innstøpning av flensforbindelse der hvor rørdel eller mufferørdel med murkrave skulle 
vært brukt.

VEDLIKEHOLD 

Produktene er konstruert for vedlikeholdsfri drift. 
Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt 
epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 skal benyttes. 


