Avslutningskopplingar i 90-serien
Introduktion.

Riktlinjer för installation

Detta dokument tillhandahåller information om den korrekt metoden för installation av UPP-avslutningar i 90-serien.
Kopplingar i 90-serien är en del av en ny generation UPP-kopplingar som inte ska behöva skrapas före
elektrosvetsning. Förutsatt att kopplingen används direkt från den förslutna plastförpackningen kräver den endast
rengöring med ett godkänt lösningsmedel innan användning. Om kopplingen har tagits ur plastförpackningen under
en tid eller förpackningen är trasig ska kopplingen som vanligt skrapas.
Dessa kopplingar är avsedda för användning inom förslutningar, dvs. sumpar och kamrar, och som med alla mekaniska
kopplingar ska de inte begravas direkt.

Installation av avslutningar i 90-serien.
• Alla avslutningar i 90-serien ska förberedas och elektrosvetsas på röret med stegen som visas i Instruktioner för
elektrosvetsning, FFS-dokument 408001007.
• Avslutningen måste klämmas fast eller stödjas under elektrosvetsningsprocessen och minst 20 minuter efter denna
process för att säkerställa att INGEN BELASTNING läggs på den svetsade skarven.
• Vid anslutning av avslutningar i 90-serien till det matchande och gängade metallarbetet, säkerställ att hylsnycklar
eller skiftnycklar endast används på kopplingens flata ytor.
(Underlåtenhet att göra detta kan skada gränssnittet mellan metallinsatsen och övergjutningen i polyeten och resultera
i kortare livslängd).
Observera!	
Använd aldrig en skiftnyckel på avslutningens svetskoppling eller polyetenhylsa. Håll de flata
metallytorna som visas i figuren nedan.
Viktig anmärkning
Alla installationer måste utföras av installatörer certifierade av UPP. Underlåtenhet att utföra installationen med
de korrekta metoderna kan resultera i förlorad certifiering.
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