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MONTAGEVOORSCHRIFT
AFSLUITPLUG AANBOORZADEL
DEZE VERPAKKING BEVAT ÉÉN VAN
DE VOLGENDE ONDERDELEN :
• Afsluitplug aanboorzadel 1¼”
Art. nr. 1195002970
• Afsluitplug aanboorzadel 1½”
Art. nr. 1195003310
• Afsluitplug aanboorzadel 2”
Art. nr. 1195003311

Polsafe® hulpstukken zijn ontworpen voor gasdeelnetten
van 30 mbar en 100 mbar waarbij de maximale toegestane
werkdruk 200 mbar is. De Polsafe® afsluitplug UITSLUITEND gebruiken in combinatie met Polsafe® aanboorzadels. Maximale Beproevingsdruk: 1 bar.

TOEPASSING
De afsluitpluggen 1½” en 2” en zijn ontworpen voor het
afsluiten van Polsafe® aanboorzadels. De afsluitplug 1¼”
is voor het Ugas systeem.

Met deze afsluitplug kunt u eenmaal aangeboorde
aanboorzadels weer afsluiten ofde draad van het
onaangeboorde aanboorzadel beschermen totdat er
een (blaasgat) opzetstuk wordt geplaatst.

onderdelen
308602
320321
320322

VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT
• Controleer of de afsluitplug onbeschadigd en schoon is.
•	Controleer of de afsluitplug en het aanboorzadel dezelfde draadafmeting hebben.
BEVESTIGING VAN DE AFSLUITPLUG IN
HET POLSAFE® AANBOORZADEL
•	Verwijder het eventueel geplaatste (blaasgat) opzetstuk
uit het aanboorzadel. LET OP: Tijdens deze handeling
zal er vrije gasuitstroom plaatsvinden.
•	Plaats de afsluitplug in het aanboorzadel en draai
de afsluitplug met de hand tot aan de aanslag vast.
•	Gebruik bij het plaatsen van de afsluitplug geen
glij- of smeermiddel. De rubberring is zelfsmerend.
LET OP: Door het gebruik van verkeerde glij- of
smeermiddelen kan broosheid in het product ontstaan
met lekkages als gevolg. Gebruik alleen zuurvrije
vaseline of glijmiddel conform BRL-K 535/01.

oor het afsluiten van Polsafe®
as systeem.

ALGEMEEN
Polsafe® is een complete lijn hulpstukken voor
gasleidingsystemen van slagvast PVC. Samen met
de Polvalit-Z PVC buizen en de polvalene PE buizen voor aansluitleidingen bouwt u snel en eenvoudig een duurzaam en betrouwbaar systeem.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar
onze website.
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