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Als alternatief kunnen de overschuifkoppelingen ook direct op het passtuk (C) worden
aangebracht (indien het passtuk voldoende lang is). Als het passtuk is geplaatst worden
de koppelingen teruggeschoven tot aan de markering op buiseinde (A) en (B).
Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden gemaakt van een stootijzer. Tussen
stootijzer en de koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout worden gelegd.
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Montagevoorschrift PVC steekmof
en overschuifmof
Montagevoorschrift Pipelife U2 Steekmof
Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en
verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet
het geval is een zoekrand aanbrengen.

Montagevoorschrift Pipelife U2 Overschuifmof / Reparatie
Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en
verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet
het geval is een zoekrand aanbrengen.

Meet de insteekdiepte in de steekmof op en teken deze af op de buis.

Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal achter de rubberring en maak
deze zo nodig schoon. - Breng op het buiseinde (A) een markering aan voor de halve
insteekdiepte van de koppeling (1/2 L).

Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal achter de rubberring en maak deze
zo nodig schoon. Smeer het buiseinde en de rubberring in met een KIWA goedgekeurd
glijmiddel.

Smeer het buiseinde (A) en de rubberringen van de koppeling in met een KIWA
goedgekeurd glijmiddel.

Schuif de koppeling over het buiseinde tot aan de stootrand.
Schuif de koppeling nu geheel over het buiseinde (A).
Herhaal de handeling aan de andere kant van de koppeling en schuif het andere
buiseinde in de koppeling tot aan de stootrand.

Herhaal de handeling voor buiseinde (B) met koppeling (2).
Plaats het passtuk (C). - Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 terug over het
passtuk (C) tot de markering van “1/2 L” weer zichtbaar zijn.
1/2 L
A

Stootrand

Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden gemaakt van een stootijzer.
Tussen stootijzer en de koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout worden
gelegd.
De verschillende uitvoeringen van de Pipelife Steekmof zijn:

Pipelife steekmof 50mm t/m 125mm
Stootrand

Pipelife steekmof 160mm t/m 630mm

L

Markering

A

A

1/2 L

1

1

Markering

C

1

C

2

2

B

B

B

