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Demontering av blandarfäste
(Utbyte av Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör

med Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot)

När blandaren är demonterad stoppa en skruvmejsel (stjärn mej sel för att inte skada 
röret) in i stödhylsan och arbeta med ro te ran de rörelser samtidigt som man drar skruv-
 mej seln utåt, drag röret så långt ut att man frilägger kläm ring en (eventuellt kan en tång 
användas).

Öppna klämringen med en skruv mej sel 
så mycket att den kan skjutas in på 
röret.

Värm röret försiktigt med en varm luft -
pi stol (max 130 °C, öppen låga får ej 
an vän das) håll pistolen i rörelse hela ti-
den runt röret och på ett sådant avstånd 
att över tem pe ra tur på ytan ej uppstår. 
Missfärgas röret måste det bytas ut. När 
röret har mjuknat, dra ur stöd hyl san med 
en tång. De mon te ra blan darfästet. På 
Vår går das blan dar fäs ten och täck brick or 
för PEX-rör kan stöd hyl san skru var ur 
utan värm ning av rö ret.

Vid återmontering skall skadade delar 
bytas ut.

För att få mothåll på röret vid monte-
ring av stöd hyl sa använd skruvmejsel 
på samma sätt som vid de mon ter ing en. 
Det är vik tigt att rö ret bott nar mot 
stödhylskonan. Tryck in rör och kona in 
i muttern. 
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Anslut blan da ren. 
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Utbyte av Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör med Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot

Skyddsröret skall vara fi xerat enligt Handbok för Uponor Tappvattensystem PEX med max 1 m mellanrum samt vid ingång och ut gång ur 
böj. Om röret inte är fi xerat på detta sätt har mediaröret tendens att kila fast sig.
För urdragning av mediaröret används Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot. Rörurdragare för rör dim. 15-18 fi nns i vårt sor ti ment, bild 1.
Vid urdragning av röret vid fördelarskåpet tillverkas underlag av reglar i lagom höjd som anhåll för kofoten, bild 2.
För urdragning vid tappstället fästs en plyfaskiva på väggen som underlag för kofoten, bild 3.
Urdragning och idragning av nya röret kan ske samtidigt om rören skarvas med en plaströrbit, bild 4.
Fasa rörets kanter och se till att spikarna för skarvning inte sticker ut, bild 5.
Om nya röret skall skjutas i efteråt skär en 15 cm lång tunga på röränden, bild 6. Det underlättar mon ter ing en om si li kon spray, talk, 
uppvärmning av röret eller dragtråd används. När man ser röret i skyddsröret vid tappstället används till hjälp en tång för att dra ut röret. 
För iskjutning av Wirsbo-PEX-rör dim 15 x 2,5 behövs som regel inga speciella åt gär der vidtas. För rör dim 18 x 2,5 re kom men de rar vi 
upp värm ning av röret (spola varm vat ten genom röret) och si li kon spray som smörj me del.

Urdragning av rör när väggbockfi xtur har använts

Röret dras ur vid fördelarstället då snävaste böjradien oftast fi nns vid tappstället.
Det frilagda röret trycks in i klon och låses med en poly grip tång, bild 3, tills man fått ut så mycket rör så att man kan böja röret i klon 
och få ett säkert tag, bild 2.

Urdragning av rör när väggdosa har använts

Dosans väggenomföring skruvas ur för att frilägga vin kel kopp ling en, bild 7. För att få ur vinkel med rör an vänds en rörbit R 15 som 
skruvas in i vinkeln, bild 8. Dra ut både vinkel och rör, det underlättar om man skjuter på röret vid för de lar stäl let bild 9. Röret kan dras 
ur genom dosan, men det är oftast enklare att dra ur röret vid fördelarstället efter att vinkeln i dosan först demonteras. Urdragning av 
röret utförs med Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot enligt ovan.
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