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Alkalmazási területek:
Használható polietilén csövek csatlakoztatásához vízvezeték hálózatban, illetve telekommunikációs 
hálózat és üvegszálas optika hálózat kiépítésében.
Ezenfelül széleskörű felhasználási lehetőségei vannak csövek csatlakoztatásában ipari és 
mezőgazdasági szektorok esetén. 
Iparban: Védelmi beépítések telefon és üvegszálas vezetékekhez, elektromos vezetékekhez, 
automatikákhoz, pneumatikákhoz, stb.
Építkezésben: Vízvezeték lakóépületekbe és más épületekbe, vízellátás medencéhez, szökőkutakhoz, 
bejövő és kimenő vezeték szennyvíz feldolgozó üzembe. 
Mezőgazdaság: Kül- és belterületi öntözőrendszerekhez, párásítókhoz, víztárolókhoz.
Ipar: Védelmi beépítések telefon és üvegszálas vezetékekhez, elektromos vezetékekhez, 
automatikákhoz, pneumatikákhoz, stb.

Maximális használati hőmérséklet:
Tárolás és szállítás: -40oC -től 85oC -ig
Használat: -10oC -től 85oC -ig

Felhasználás módja:
Csővágó eszközzel 90 fokban elvágni a csövet, majd megtisztítani a cső végét vízzel és szappannal. 
Ezután meg kell lazítani a csatlakozót, és bele kell helyezni a csövet, amig az O gyűrű meg nem állítja. 

Felhasználás körülményei:
Szerelési hőmérséklet: -5oC -től 50oC –ig

Alkalmazható tisztítószer illetve fertőtlenítő megnevezések, ajánlások:
Víz és szappan

Termék megnevezése:
MPJ KPE Idomok

Használati útmutató 
MPJ KPE Idomokhoz
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Szerelési útmutató 16-63 mm
A szerelés lépései:
1. Vágja le tengelyre merőlegesen a csövet és sorjátlanítsa.
2. Gyártáskor a szerelést megkönnyítendő, az O-gyűrűt sikosítjuk. Ha mégis szükséges további

síkosítás, semmiképpen se használjon olajtartalmú zsírokat, csak ivóvízhez engedélyezett
síkosító anyagot.

3. 3-4 csavarással lazítsa meg a hollandit, de ne csavarja le teljesen.
4. A csövön jelölje meg a betolási mélységet.
5. A csövet jelölésig tolja be a csavarzatba. Ügyeljen arra, hogy a csővég a tömítőgyűrűn túllógjon.
6. Kézzel húzza meg a kónuszos anyát.
7. Az optimális szorosság érdekében szorítószíjjal (vagy más, műanyag szorítógyűrűs

csatlakozóhoz használható szerszámmal) húzza meg újra a hollandit.

Szerelési útmutató 75-110 mm
A szerelés lépései:
1. Vágja le tengelyre merőlegesen a csövet és sorjátlanítsa.
2. Gyártáskor a szerelést megkönnyítendő, az O-gyűrűt síkosítjuk. Ha mégis szükséges további

síkosítás, semmiképpen se használjon olajtartalmú zsírokat, csak ivóvízhez engedélyezett
síkosító anyagot.

3. 3-4 csavarással lazítsa meg a hollandit, de ne csavarja le teljesen.
4. Nyúljon be a csavarzatba és amennyire csak lehet, húzza előre az O-gyűrűt és a nyomógyűrűt

hogy a csövet ellenállásmentesen be lehessen tolni.
5. A csövet jelölésig tolja be a csavarzatba. Ügyeljen arra, hogy a csővég a tömítőgyűrűn túllógjon.
6. Kézzel húzza meg a hollandit.

1. Az optimális szorosság érdekében szorítószíjjal (vagy más, műanyag szorítógyűrűs
csatlakozóhoz használható szerszámmal) húzza meg újra a hollandit.

Felhasználói tájékoztató:
1. A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi

szempontból a 30°C-ot nem haladhatja meg.

1. Alkalmazható tisztítószer illetve fertőtlenítő megnevezések, ajánlások:
Víz és szappan
A gyártónak nincs speciális előírása a termék fertőtlenítésére vonatkozóan.
A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) 
Korm. rendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a 
mérvadók.

2. A terméket tartalmazó csőszakaszt a használatbavétel előtt legalább egy napra ivóvízzel fel kell
tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad.
Csak ezután szabad megkezdeni a termék rendeltetésszerű használatát.
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