
Datablad 

Altech Koblingsdåser og Tilbehør

 BD nr. 08 763x.xxx



ALTECH KOBLINGSDÅSER
BESKRIVELSE
Til mur, gips og pladevægge i 12, 15, 16 og 18 mm

PRODUKTEGENSKABER
• Koblingsdåserne er i PA 6 plast.
• Fittings er i CW 617N messing.
• Kompressionsfi ttings med fast støttebøsning.
• Mål på koblingsdåser 08 7630.01x: Højde 130 mm, bredde 50 mm, indmuringsdybde 48 mm.
• Mål på gipsbøsningen: Udvendig diameter 52 mm.
• Mål på gipsfl angen: Udvendig diameter 90 mm.
• Dåsen kan skilles i to dele, så den er nem at arbejde med.
• Med gummipakning indbygget i dåsen.
• Monteres med gummimembran og vådrums-lim.
• Benyt specielt værktøj til samling og adskillelse af dåsen.
• Overskydende gevind på gipsbøsning fj ernes med Altech afskæringsværktøj.

MÆRKNING/GODKENDELSER
Vinklerne 12, 15 og 18 mm er godkendt med VA 1.22/19337. 

Vinklerne 12, 15, 16, 18 mm er godkendt til drikkevand GDV nr. 3/00012.  

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Se installationsvejledning for Altech koblingsdåse til mur, og koblingsdåse til gips- og pladevægge.

ADVARSLER
Installationen trykprøves før væggen lukkes til.

PRODUKTOVERSIGT
BD nr. 08 7630.012 Altech ½” x 12 mm koblingsdåse til mur og lette skillevægge
BD nr. 08 7630.015 Altech ½” x 15 mm koblingsdåse til mur og lette skillevægge
BD nr. 08 7630.018 Altech ½” x 18 mm koblingsdåse til mur og lette skillevægge

BD nr. 08 7630.216 Altech ½” x 16 mm koblingsdåse til alupex-rør EJ VA GODKENDT

BD nr. 08 7631.115 Altech ½” x 15 mm koblingsdåse til gipsvægge

BD nr. 08 7631.215 Altech ½” x 15 mm dobbelt koblingsdåse til mur med dobbeltbeslag cc 153 mm 

BD nr. 08 7631.415 Altech ½” x 15 mm dobbelt koblingsdåse til radiator cc 50 mm
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ALTECH KOBLINGSDÅSER
RESERVEDELE & TILBEHØR
BD nr. 08 7288.721 Altech afstandsskinne

BD nr. 08 7632.120 Altech enkelt beslag

BD nr. 08 7632.123 Altech 153 mm CC dobbelt vinkelbeslag

BD nr. 08 7632.124 Altech 153 mm CC dobbelt beslag ekstra lang model

BD nr. 08 7632.125 Altech 153 mm CC dobbelt beslag alm. standard model 

BD nr. 08 7632.126 Altech 50 mm dobbelt beslag til radiator

BD nr. 08 7632.200 Altech universal montageskinne, aluminiumsplade til montage af koblingsdåser

BD nr. 08 7632.320 Altech Trykprøveprop

BD nr. 08 7632.340 Altech gipsbøsning variabel fra 10 - 40 mm pladetykkelse

BD nr. 08 7632.820 Altech 120x120 gummi membran

BD nr. 08 7632.830 Altech monteringsværktøj til koblingsdåse, gipsomløber

BD nr. 08 7632.840 Altech monteringsværktøj til koblingsdåse, muromløber

BD nr. 08 7635.350 Altech fl ange til gipsbøsning 08 7632.340

BD nr. 08 7638.800 Altech afskæringsværktøj til Altech koblingsdåser (ikke Push)
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Fig. 1 Fig. 2 

Gipsdåse 
Monteret på bagvæg. 

Gipsdåse 
Monteret på bræt påsat rekler. 

Montering i gipsvægge o.l. 
Dåsen skal altid fastgøres enten på skillevæg eller f.eks. 
På bræt påsat rekler. 

Koblingsdåse fastgøres (fig.1 eller 2) 
Koblingsdåse adskilles. 
Pex-rør monteres på vinkel med kompressionsring og omløber, der 
spændes ca. ¾ omgang, så man er sikker på tæthed. 
Vinkel monteres i dåsens rille, omløber monteres og skrues  
ca. 2 omgange, låg monteres med 2 skruer, omløber skrues 
fast. Husk at trykprøve installationen. 
Roset skrues på gevindomløber. 
Tætningsmembran trækkes ned over gevindomløber og  
limes med godkendt vådrumslim. fig. 3 
Overskydende gevind fjernes med afskæringsværktøj 
087638-800.   

 Gipsdåse 

Monteringsvejledning 
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