
MultiSkin
Rozwiązania wielowarstwowe

Ważne jest aby właściwie przygotować rurę.

Ponieważ połączenie rury ze złączką odbywa się 
bez stosowania narzędzi, istotne jest aby krawędź 
rury została poprawnie sfazowania (wewnątrz i na 
zewnątrz rury).

Wsuwaj rurę popychając ją w kierunku złączki jednocześnie obracając wokół 
osi rury. Rurę należy wsunąć do wyraźnego oporu. Niestaranne i zbyt szybkie 
wsunięcie grozi uszkodzeniem uszczelki o-ring.

Upewnij się, przy użyciu okienka Visu-Control®, że rura została włożona 
poprawnie.

1. Prostopadłe i jednolite cięcie

   POŁĄCZENIE

   PRZYGOTOWANIE RURY

PORADY MONTAŻOWE DLA SYSTEMU WIELOWARSTWOWEGO PUSH
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2. Kalibracja właściwym kalibratorem COMAP
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Dla usprawnienia kalibracji można zamontować kalibrator na 
wkrętarce. Nie należy przekraczać prędkości obrotowej 500 
obrotów na minutę (prędkość 1 wkrętarki).



   VISU-CONTROL®

Rura, wsuwając się w złączkę zasłoni sobą (białym 
kolorem rury) czerwony znacznik w okienku.

Zniknęcie czerwonego znacznika w okienku oznacza 
właściwe wsunięcie rury i poprawne połączenie 
obu elementów (dodatkowym wskaźnikiem jest 
charakterystyczne ‘‘kliknięcie’’).

Jeśli po wsunięciu rury nadal widać czerwony znacznik 
w okienku złączki, oznacza to, że połączenie jest 
niewłaściwe (rura nie została wsunięta do końca albo 
krawędź jest źle przygotowana...).

Uwaga: złączki MULTISKIN PUSH nie należy 
demontować. Po rozpoczęciu montażu rury nie można 
złączki zdejmować.

UWAGA: w bardzo rzadkich przypadkach czerwony znacznik w okienku 
może być niewidoczny (spowodowane jest to przesunięciem się 
czerwonego pierścienia w głąb złączki podczas transportu). Taka wada 
nie wpływa na poprawność połączenia złączki z rurą. Niemniej, można 
poprosić COMAP o wymianę takiej złączki.

Korek chroni złączką przed zanieczyszczeniami podczas transportu i przed 
montażem.

Zalecamy aby zdjąć korek dopiero przed samym procesem montażu złączki 
tak by była mozliwie najdłużej chroniona.

Może się zdarzyć, że złączka nie posada korka albo jest on uszkodzony. Nie 
wpływa to w żaden sposób na poprawne działanie ani montaż złączki.

UWAGA: korki ochronne wyprodukowane są z tworzywa sztucznego zdatnego 
do ponownego przetworzenia. Powinny zostać wyrzucone do odpowiedniego 
pojemnika do segregacji odpadów.

   KOREK OCHRONNY
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