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Installationsanvisning
Gummipresstätning GPD, GPD-ZS
Ringtätning Rör RRD, RRD-WR, RDZ

Kontroll innan installation i solida borrhål.

 Inspektera och reparera eventuella fysiska skador i borrhålet
 Gör rent hålet, kablar och rör med en våt trasa.

 Använd inte lösningsmedel.

 Mät innerdiametern på det borrade hålet.  Mät ytterdiameter på
gummipresstätningen. Det borrade hålet skall vara +2-(-1) mm jmf med
den valda tätningen. Fortsätt på samma sätt med kontrollmätning av de
kablar som skall passera genomföringen jmf med de förborrade hålen.

Efter att ha placerat gummipresstätningen (GPD:n) i hålet fixeras denna  genom att dra åt bultarna. 
Nedanstående moment gäller vid användning av solida kablar. 
Vid användning tillsammans med mjukare material (tex plaströr) behöver momentet reduceras. Vi 
rekommenderar att vid användning av plaströr reduceras momentet med 50 %. Rådfråga alltid tillverkaren 
vid osäkerhet.

Maximalt åtdragningsmoment: NOT ! Bultarna skall inte dras med maskin. Använd 
en manuell momentnyckel. M5 = 3 Nm (SW8) 

 M6 = 5 Nm (SW10) 
M8 = 10 Nm (SW13) 
M10 = 22 Nm (SW17) 

Fixering i borrhålet:

 Dra åt bultarna gradvis, i sekvens uppe nere, höger vänster. Använd
momentnyckel. (med förlängare om nödvändigt) När korrekt moment
uppnåtts kontrolleras att tätningen sitter helt fixerad i hålet.

 Vi användandet av en delad GPD tillse att plattorna dras i lika stora steg
växelvis samt att de ligger i nivå med varandra under installationen.

 Vid åtdragningen av de centralt placerade bultarna använd en ledbar
förlängare.

Kablar och rör skall föras in vinkelrätt genom tätningen. Max avvikelse 8° för säker funktion.

Installation GPD förbestämda kablar och rör:

 Smörj kablar och rör för minskad friktion.
 Dra kablar och rör igenom hålen i 

GPD:n.
 Tryck in GPD:n  i det anvisade hålet.
 Dra åt bultarna enligt instruktionen sida 1
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Installation GPD delbart utförande:

 Smörj om nödvändigt kablar och rör för minskad friktion.
 Öppna den delbara GPD:n och lägg i kablarna och rören på 

önskad plats.

 Fäll ihop GPD och tryck den sedan in i vägghålet.
 Dra åt bultarna enligt instruktionen sida 1.

Installation GPD delat utförande med utbytbar centrumenhet:

 Smörj om nödvändigt utsidan på GPD:n.
 Öppna den delbara GPD:n och lägg i kablarna och rören på önskad 

plats.

 Smörj insidan på GPD:n och de färdigställda hålen i centrumenheten.
 Öppna den delbara GPD:n och lägg i kablarna och rören på önskad 

plats.
 Fäll ihop GPD:n  och tryck den sedan in i vägghålet.
 Dra åt bultarna enligt instruktionen sida 1.

Installation GPD med Lökringsinsatser:

 Smörj om nödvändigt utsidan på GPD:n.
 Öppna den delbara GPD:n och lägg i kablarna/rören på önskad plats.

Om kablar och rör inte är framdragna kan GPD:n monteras med de 
medlevererade blindpluggarna.
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 Fäll ihop GPD:n  och tryck den sedan in i vägghålet tills
påmonterade vinkeljärn ligger dikt mot väggen.

Anpassning lökringar till kabel/rör diameter

 Ta loss lökringspluggen och vik den runt kabeln.
 Plocka bort lager av lökringar så att de kvarvarande lagren ligger tätt och

skapar en 360 gradig omsluting av kabeln utan att överlappa.
Om nödvändigt kan en kniv användas för att separera
lökringslagren.

 Smörj om nödvändigt insida och utsida på lökringspaketet.
 Tryck in lökringarna i GPD:n till rätt position, det finns en liten 

fasning på lökringen som skall ligga dikt mot GPD:n.
 Dra åt bultarna enligt instruktionen sida 1.

Vid alla typer av installationer är det nödvändigt att säkerställa att kablar och rör är oskadade vid 
genomföringen för att säkerställa den önskade tätheten. Tillse att kablar och rör inte har eller kan 
utsättas för axiella krafter efter installation.

OBS: Garantin gäller enbart under förutsättning att installationen genomförts enligt instruktion.

Generellt:

Kontrollera alltid att installerad kabel/rör är korrekt vald utifrån omgivning och förläggningssätt med tillverkaren. 
Tillse att kablar och rör ligger i rätt nivå innan genomföringen installeras.
Felaktig fyllnadsnivå eller avsaknad av support kan medföra att belastningen på kabeltätningen blir för hög. 
Håltagning i befintliga konstruktioner skall alltid kontrolleras med byggnadsansvarig före borrning.

Vid frågor kring sortiment eller installation vänligen kontakta C3 Connect AB.
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