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Täthetsprovning med gas/luft kan i undan-
tagsfall utföras under förutsättning att Arbetar-
skyddsstyrelsens föreskrifter i AFS 1985:14 beak-
tas. Täthetsprovning av rörsystem för tappvatten 
ska utföras med vatten av dricksvattenkvalitet.

Under den tid som angivits för täthetsprovning-
en ska samtliga kopplingspunkter avsynas med 
avseende på:

•	Att inga smygläckage förekommer. Denna 
kontroll är mycket viktigt eftersom sådana 
läckage inte alltid kan avläsas på tryckutrust-
ningens manometer.

•	Att samtliga klämringskopplingar är kontrol-
lerade och att samtliga PressPex-kopplingar 
är pressade.

Drift- och skötsel
Kontrollera att O-ringen eller expanderhylsan 
inte är skadade.

Lin Tec™ ProPex PE-X och PAL 16

– det sekundsnabba sättet att proppa rör för prov-
tryckning. Spar tid och pengar.

Användningsområde
LK Provtryckningspropp för PE-X och PAL är en 
expanderpropp för snabb proppning av rör vid 
exempelvis provtryckning av vattenledningar 
vid tappställen.

Denna provtryckningspropp är avsedd för  
LK PE-X och LK PAL rör (AluPex) i Dn 16 x 2,0-
2,4 mm. Proppen kan även erhållas för kopparrör 
dim 15.

Funktion
När handtaget fälls ner komprimeras först O-
ringen, därefter expanderas hylsan av expander-
ringen så att hylsans vassa skär med stort tryck 
spänner mot rörväggarna. Ett visst motstånd 
skall kännas när handtaget spänns. Finns inget 
motstånd skall rörets dimension kontrolleras.

Täthetsprovning
Täthetsprovning av rörsystem med LK Univer-
salrör ska, om bygghandlingarna inte föreskriver 
annorlunda, utföras med vattentryck 1,43 gånger 
beräkningstrycket (14,3 bar för LK Universalrör 
som har en tryckklass på 10 bar). Provningstiden 
ska vara minst 120 minuter. LK PressPex kopp-
lingar är testade av Europeiska provningsinstitut 
avseende läckageindikering under täthetsprov-
ning.

•	Utse en sakkunnig person som ska leda  
arbetet och upprätta provningsprotokoll.

•	Säkerställ att installationen och alla fästdon, 
fixeringar, stöd m.m. tål belastningarna vid 
kontrollen.

•	Se till att frysrisk inte föreligger.
•	Se till att alla fogar är synliga och torra.
•	Se till att mätutrustningen fungerar korrekt. 
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Tryckprovningspump

OBS! Vid användning av andra rörfabrikat ska 
respektive anvisningar om täthetsprovning efter-
följas. Kontrollera även att röret är Dn 16 x 2,0 - 
2,4. Vid osäkerhet bör röret provtryckas med exv 
20 bar för kontroll att röret stämmer med prop-
pen.

OBS! Provtryckningsproppen får EJ användas till 
annat än provtryckning under en begränsad tid 
(120 min).

Montering av LK Provtrycknings-
propp 16
Skjut in proppen i röret. Glöm ej kalibrering och 
gradning av röret!

Kontrollera att röret syns i indikeringshålet.

Spänn genom att vrida handtaget nedåt.


