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Redhot-PJS Fixture 
 

Skötselanvisning 
 

 

Grenrörsgummit PJS Fixture är en förbrukningsvara och gummits livslängd varierar beroende på hur det sköts. 

Rengör och smörj in fixturen ordentligt efter varje använding. Görs detta regelbundet kan den förväntade livsläng- 

den uppskattas till 30 användningar. Gummit bör kasseras då det blir synligt att det påverkats av epoxin. 

 

Redhot-PJS Fixture fungerar bäst tillsammans med epoxi men kan användas med andra ämnen, som till exempel 

silikat. Dock påverkas då livslängden negativt och antal användningar minskar. 

 
Maximalt tryck för ett Redhot-PJS Fixture utanför rör är 1,5 bar för dimensioner upp till 125 mm och 1 bar för 

dimensioner mellan 150 mm och 250 mm. Om det maximala trycket överskrids är risken stor att gummit spricker. . 

När grenrörsverktyget till 100% är placerat inne i röret kan det maximala trycket överskridas. Men detta bör endast 

ske vid infodring av dimensioner runt 50 mm. 

 

Montering 
 

 

För att göra ändarna på grenrörsverktyget täta 

vid montering av Redhotgummit använder du en 

tätningsmassa eller som bilden visar en bit tjock 

dubbelhäftande tejp. 

 

 

 

 
Placera ändarna av grenrörsverktyget cirka 5-10 

cm in i redhotgummit. Kontrollera att verktyget är 

placerat lika långt in på båda sidor. Vik gummit så 

att det lägger sig jämnt och rakt runt grenverktyget 

- se bild. 

 

 

Skydda redhotgummit genom att placera en kali- 

breringsslang över änden på grenrörsverktyget där 

slangklämmorna ska fästas - se bild. Du kan också 

välja att tejpa runt. 

 

 

 

Placera första slangklämman längst ut på änden av gren- 

rörsverktyget och så nära den yttersta upphöjda kanten 

på verktyget som möjligt. Pilen på bilden visar var plats 

ska lämnas för den andra slangklämman. Kontrollera att 

slangklämman sitter ordentligt genom att dra åt den med 

ett handverktyg. 
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För att göra överviket på den första slangklämman en- 

klare kan man bryta av överflödigt spännband. Detta görs 

genom att vika spännbandet upp och ner upprepade 

gånger tills det går av. Alternativet är låta spännbandet 

vara intakt och bara vika över det. 

 

 

 

Dra därefter det överblivna gummit över den första 

slangklämman. 

 

 

 

 

 
Placera den andra slangklämman mellan den inre 

upphöjda kanten och den första slangklämman. 

 

 

 

 

 
 

För att skydda slangklämman från att exponeras för epoxi 

skyddar du den med hjälp av el-tejp alternativt gaffatejp. 

 

 

 

 

 

 
När Redhot-gummit är monterat på båda sidor av grenrörs- 

verktyget ska du provtrycka verktyget i 0,3 bar för att säk- 

erställa att allt är rätt monterat. OBS! Använd hörselskydd 

vid provtryckning. 
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