
Ulefos UltraGrip
STREKKFAST | FLEKSIBEL | ROBUST | FOR ALLE RØRTYPER

UTV IKLET  FOR SKJØT ING AV RØR 
–  STREKKFASTE  EL LER  IKKE -STREKKFASTE  LØSNINGER

FORENKLER 
REHABIL ITERING



> For å sikre seg i forhold til nødreparasjonssituasjoner vil det kun være nødvendig å lagerføre noen få strategiske                     
 dimensjoner, grunnet produktenes fleksibilitet.

Det perfekte produktet  
ved rehabilitering

FLEKSIBEL TILPASNING
UltraGrip er den ideelle løsningen for alvorlig skadde, 
korroderte eller brutte rør med vanskelig adkomst.  
I en rehabiliteringssituasjon, der en rørseksjon må  
byttes ut tilbyr Ulefos gjennom UltraGrip-serien  
en allsidig reparasjonsløsning, som kan benyttes  
til en rekke rørdimensjoner.

ENKEL INSTALLASJON
UltraGrip er enkel å installere. Produktet kan enkelt 
plasseres over rørendene og har reversible bolter,  
som kan tiltrekkes på valgfri side. Det kreves kun en 
enkel nøkkel for å trekke til boltene. Produktet kommer 
særlig til sin rett i områder der plassen er begrenset.

UltraGrip Reduksjonskupling
Opptil 8° avvinkling  
DN32-DN600

UltraGrip Kupling
Opptil 8° avvinkling 
DN40-DN600

UltraGrip endekappe
Opptil 4° avvinkling
DN40-DN300

UltraGrip Flensemuffe
Opptil 4° avvinkling 
DN40-DN600

UltraGrip PE-adapter
Opptil 4° avvinkling 
DN80-DN200

Produkter i UltraGrip-serien

Solid og fleksibel 
gripemekansime
UltraGrip griper og tetter  
mot røret på en skånsom  
måte, uten å skade røret

Kompatibelt med  
de fleste rørtyper
Støpejern (gråjern), duktilt  
støpejern (seigjern), stål,  
PVC og PE

Opptil  
DN600
Tilgjengelig i  
størrelser opptil  
DN600



KORROSJONSFRIE gripere,  
skånsomme mot røret

GRIPEEVNEN ØKER i takt med  
at det indre trykket i røret øker

UNIKE GRIPERE som er meget  
skånsomme mot røret

SPESIELL “VAFFELPAKNING”  
sikrer full tetning, selv på rør med  
ru overflate og på korroderte rør

DN40 - DN400 GRIPERING

RUSTFRIE BOLTER roterer ikke og  
er enkle å trekke til med en enkel nøkkel

VENDBARE BOLTER en klar fordel  
på steder der det er begrenset  
plass for montering

FLENSER TILPASSET BÅDE PN10/PN16                            
Flensemuffene leveres som standard med boring for 
både PN10 &16, ihht BS EN 1092-1

Strekkfaste og fleksible kuplinger

• Rilsan pulverbelegg har blitt benyttet i vannindustrien siden 1967
• Det er et unikt polyamidmateriale som gir høy grad av korrosjonsbeskyttelse  
 for metalldeler 
• Fri for tungmetallbaserte pigmenter og herdemidler 
• Robust mot deformajon 
• Tåler støt og slag under installasjon
• Drikkevannsgodkjent
• Minimum 250 micron
• Rilsan fremstilles av fornybart materiale og er et miljøvennlig belegg som ikke  
 frigjør flyktige organiske forbindelser

RILSAN OVERFLATEBELEGG
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