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DEZE VERPAKKING BEVAT ÉÉN VAN
Deze verpakking bevat één van de volgende onderdelen
DE VOLGENDE ONDERDELEN :
• Opzetstuk met steekmof
25mm x 1½’’
SDR 17,6
art nr. 361451
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• Opzetstuk met steekmof
40 mm x 1½’’
SDR 17,6
art nr. 1195003299

• Opzetstuk met spie-eind

• Opzetstuk met spie-eind

50mm x 1½’’

50 mm x 1½’’ 			

art nr. 320307

art nr. 1195003300

Toepassing
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Dit opzetstuk is ontworpen voor gasdeelnetten van 30 mbar en 100mbar waarbij de maximale
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Voordat u met de installatie begint
• Controleer of het opzetstuk en het aanboorzadel onbeschadigd en schoon zijn.
• Controleer of het opzetstuk en het aanboorzadel dezelfde draadafmeting hebben.
• Controleer of de diameter van het opzetstuk en de aansluitleiding overeenkomen.
• Controleer of de steunbus overeenkomt met de buisklasse van de aansluitleiding. Bij
het opzetstuk met spie-eind wordt een steunbus meegeleverd. (SDR 17,6)
• Zaag of knip de PE aansluitleiding haaks af en verwijder de bramen. LET OP: Het oppervlak van
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Montage van de PE-aansluitleiding in het opzetstuk met Steekmof
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Na de installatie
• Na het verwijderen van de boor, de draadkap weer op het opzetstuk p
deze tot aan de aanslag vastdraaien.
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Foto’s en tekeningen
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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.

PIPELIFE Nederland B.V., Flevolaan 7, 1601 MA Enkhuizen
T +31 (0)228 355 555, E info@pipelife.nl, pipelife.nl
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