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Malli 905 liitin sileäpäiselle HDPE-putkelle

MALLIN 905 LIITTIMIEN PURKAMINEN
1. Varmista, että järjestelmän paineet on poistettu ja että putkisto 
on kokonaan tyhjennetty ennen minkään liittimen purkamista.

2. Valmistaudu tukemaan liitintä. Löysää ja irrota mutterit kokonaan 
pulteista. Irrota pultit ja aluslevyt ja irrota sitten varovasti molemmat 
liittimien kehykset putkesta.

PIDIKKEIDEN JA PUTKIEN PÄIDEN TARKISTUS

 HUOMIO
• Jos epäilet, että pidikkeet ja/tai putkien päät ovat voineet 

vahingoittua tai kulua millä tahansa tavalla, liitin on purettava 
kokonaan ja mahdollisesti vahingoittuneet osat on tarkastettava.

Tämän ohjeen laiminlyönti aiheuttaa vuodon liitoksessa 
ja aineellista vahinkoa.

Tarkista pidikkeet ja putkien päät. Jos pidikkeet jätetään putkien päihin 
(ks. kuva 1) ja putkien päissä olevissa pidikkeissä ei ole näkyviä vaurioita 
(ks. kuva 1), noudata uudelleen asennuksen menetelmää 1.

Jos yksi tai useampi pidike on kiinnittämättä putkeen (ks. kuva 2) 
tai pidikkeitä ei ole kiinnitetty ollenkaan tai jos pidikkeet on poistettu 
putkesta, noudata uudelleen asennuksen menetelmää 2.

Jos pidikkeen rengas on selvästi vahingoittunut (hajonnut, vääntynyt 
tai siitä puuttuu hampaita (ks. kuva 2) ja/tai siinä on korjauskelvottomia 
muodonmuutoksia kuten vääntymiä tai halkeamia), tai pidikkeiden 
kunnosta on mitä tahansa epäselvyyttä, korvaa ne aina uusilla Victaulicin 
valmistamilla, samankokoisilla pidikkeillä. Varmista pidikerenkaan koko 
laskemalla hampaiden määrä (vain yhdeltä puolelta); vertaa sitten 
taulukkoon 1 ja noudata uudelleen asennuksen menetelmää 2.

Jos putkien päät ovat näkyvästi vahingoittuneita (ks. kuva 2), tiivisteiden 
pinnat ovat likaisia tai naarmuuntuneita, tai putkien päiden kunnosta 
on mitä tahansa epäselvyyttä, valmistele korvaavat putket noudattamalla 
mallin 905 asennusohjeiden vaiheita 2a – 4, ja noudata sitten 
uudelleen asennuksen menetelmää 2.

Kiinnitetty. Pidike on kiinnitetty vähintään 
puoleen (180°) putken halkaisijasta. 

OIKEIN OIKEIN

180°

180°

KUVA 1

Ei kiinnitetty. Pidike on kiinnitetty alle  
puoleen (180°) putken halkaisijasta. 

VÄÄRIN VÄÄRIN

180° 180°

KUVA 2

 VAROITUS

• Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen Victaulic-putkistotuotteiden asentamista, irrottamista, säätämistä tai huoltamista.

• Poista paineet ja tyhjennä nesteet putkistojärjestelmästä ennen Victaulic-putkistotuotteiden asentamista, irrottamista, säätämistä tai huoltamista.

• Käytä suojakäsineitä liitintä käsitellessäsi. Pidikkeen hampaat ovat terävät ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

• Käytä silmäsuojaimia, kypärää ja turvakenkiä.

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa hengenmenetyksen tai vakavan loukkaantumisen ja/tai aineellista vahinkoa.

KUVA 1 KUVA 2

Vahingoittu-
neet 

hampaat

Vahingoittu-
mattomat 
hampaat

OIKEIN OIKEIN VÄÄRINVÄÄRIN
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Laske hampaat 
vain yhdeltä puolelta

(ks. taulukko 1)

}

Taulukko 1: Pidikkeen hampaiden määrä

Liittimen koko
tuumaa

Pidikkeen 
hampaiden määrä 

(vain yhdellä 
puolella)

Liittimen koko
millimetriä

Pidikkeen 
hampaiden määrä 

(vain yhdellä 
puolella)

2 tuumaa 19 63 mm 20

3 tuumaa 29 75 mm 24

4 tuumaa 37 90 mm 29

5 tuumaa 46 110 mm 35

6 tuumaa 56 125 mm 41

8 tuumaa 66 140 mm 46

10 tuumaa 83 160 mm 53

12 tuumaa 99 180 mm 55

14 tuumaa 108 200 mm 61

225 mm 68

250 mm 76

280 mm 86

315 mm 96

355 mm 108

TIIVISTEEN TARKISTUS JA VALMISTELU
Tarkista, että tiiviste soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Värikoodi 
ilmaisee tiivisteen luokan. Lue lisätietoja värikoodeista Victaulic-julkaisusta 
05.01, joka on ladattavissa osoitteesta victaulic.com.

Tarkista näkyykö tiivisteessä jälkiä vahingoista tai kulumista. Jos 
havaitsevat vahinkoja tai kulumia tai epäilet tiivisteen kuntoa millään 
tavalla, korvaa tiiviste aina uudella Victaulicin valmistamalla tiivisteellä, 
jolla on sama luokitus. Tiivisteen valkoinen ulkopinta on normaali 
käytöstä johtuva ilmiö.

 HUOMIO
• Levitä ohut kerros soveltuvaa voiteluainetta, jotta tiiviste ei litisty, 

mene rullalle tai repeydy asennuksen aikana.

Sopimattoman voiteluaineen käyttö vahingoittaa tiivistettä, minkä 
seurauksena liitos vuotaa ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja.

Levitä ohut kerros voiteluainetta tiivisteen huulille ja ulkopinnalle juuri 
ennen uudelleenasennusta. Voitele tiiviste taulukossa 2 annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Ota aina yhteyttä valmistajaan voiteluaineiden 
yhteensopivuutta koskevien vaatimusten selvittämiseksi.

Taulukko 2: Tiivisteiden voiteluaineen yhteensopivuus

Voiteluaine

Tiiviste

Victaulic-voiteluaine, 
saippuapohjaiset 
liuokset, glyseriini, 

silikoniöljy tai 
silikonivoiteluaine

Maissiöljy, soijaöljy, 
hiilivetypohjaisen 

öljyt tai öljypohjaiset 
rasvat

Yhteensopivuus 
luokan "E" EPDM-
tiivisteiden kanssa

Hyvä Ei suositella

Yhteensopivuus 
luokan "EF" EPDM-
tiivisteiden kanssa

Hyvä Ei suositella

Yhteensopivuus luokan 
"O" fluoroelastomeeri-

tiivisteiden kanssa
Hyvä Hyvä

Yhteensopivuus luokan "T" 
nitriilitiivisteiden kanssa Hyvä Hyvä
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UUDELLEENASENNUSMENETELMÄ 1  
 
(PIDIKKEET KIINNITETTYNÄ PUTKEEN)
1. Varmista, että kaikkia kohdan “Tiivisteen tarkistus ja valmistelu” 
ohjeita on noudatettu.

Tiivisteen 
keskihaara

Liitoskomponentin pää

2. Työnnä liitoskomponentin (tai yhden putken) pää tiivisteeseen 
niin pitkälle, että se koskettaa tiivisteen keskihaaraan.

¼ tuumaa/
6,4 mm

¼ tuumaa/
6,4 mm

2 – 8 tuuman/
63 – 225 mm:n 

putki

10 – 14 tuuman/
250 – 355 mm:n

putki

3. Kohdista liitoskomponenttien kaksi päätä toisiinsa. Työnnä toisen 
liitoskomponentin pää tiivisteeseen siten, että se koskettaa tiivisteen 
keskihaaraan. Kun molemmat komponentit on työnnetty kokonaan 
tiivisteeseen (ks. kohta yllä), tiivisteen ja pidikkeiden väliin jää tilaa 
noin ¼ tuuma / 6,4 mm.

Pidikkeen
lovi

Tiivisteen
lovi

2 – 8 tuuman/
63 – 225 mm:n 

putki

4. Asenna kotelot tiivisteen ja pidikkeiden päälle. Varmista, että 
pidikkeet kohdistuvat oikein kummankin putken pidikkeiden loviin.

5. Asenna pultit ja aluslevyt (yksi hiiliteräksinen aluslevy tai kaksi 
ruostumattomasta teräksestä valmistettua aluslevyä jokaiseen mutteriin, 
jonka koko on 2 – 4 tuumaa / 63 – 110 mm, ja kaksi aluslevyä jokaisen 
mutteriin, jonka koko on 5 – 14 tuumaa / 125 – 355 mm). Kierrä mutteri 
jokaiseen pulttiin sormitiukkuuteen. 

1

23

4

  2 – 6" ja 63 – 160 mm  8 – 14" ja 180 – 355 mm

              Nostolaitteita ei tarvita koolle 
             8", 180-225 mm

6. Kiristä mutterit tasaisesti vuorotellen eri puolilta (2 – 6 tuumaa ja  
63 – 160 mm) tai ristikkäin kuvan osoittamalla tavalla (8 – 14 tuumaa 
ja 180 – 355 mm) metallikosketukseen molemmissa pulttiliitospinnoissa. 
Varmista, että jokaisen pultin soikea kaula asettuu oikein pultinreikään.

HUOMAA: Mutterit on kiristettävä tasaisesti, jotta tiiviste ei litisty. 
Liitospintojen kiristämiseen metalli-metalli-kosketukseen voidaan käyttää 
iskuväännintä tai pitkällä hylsyllä varustettua hylsyavainta.

OIKEIN OIKEIN

7. Ennen kuin järjestelmä paineistetaan, tarkasta, että kaikkien 
liitoskohtien pulttiliitokset on koottu oikein. Lisätietoja saat mallin 
905 asennusohjeista.

Pidikkeen lovet
Tiivisteen lovi

10-14 tuuman/
250-355 mm:n 

putki

¼ tuumaa/
6,4 mm

¼ tuumaa/
6,4 mm

2 – 8 tuuman/
63 – 225 mm:n 

putki

10 – 14 tuuman/
250 – 355 mm:n

putki
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UUDELLEEN ASENNUKSEN MENETELMÄ 2  
(PIDIKKEET IRROTETTUNA PUTKESTA)
1. Poista kaikki pidikerenkaat.

2. Jos pidikerenkaat eivät ole pyöreitä, taivuta ne takaisin 
mahdollisimman pyöreiksi ennen uudelleen käyttöä. Käytä sopivia 
suojakäsineitä pyöristäessäsi pidikerenkaita. Pidikerenkaan sisähalkaisija 
ei saa olla pienempi liitettävän putken pään ulkohalkaisija. Jos et halua 
pyöristää käytettyjä pidikerenkaita käsin, voit korvata ne uusilla Victaulicin 
valmistamilla, samankokoisilla pidikkeillä. Varmista pidikerenkaan koko 
laskemalla hampaiden määrä (vain yhdeltä puolelta) ja vertaamalla 
taulukkoon 1.

3. Varmista, että kaikkia kohdan “Tiivisteen tarkistus ja valmistelu” 
vaatimuksia on noudatettu.

4a. Kokoa liitin asennusvalmis-tilaan asentamalla tiiviste ja pidikkeet 
yhteen koteloon (ks. yllä) ja laittamalla toisen kotelon kokoonpanon 
päälle. Varmista, että tiiviste ja pidikerenkaat painuvat niille 
varattuihin loviin.

}

}

4b. 10 tuumaa/250 mm ja suuremmat koot: parimuodostetut 
pidikerenkaat on asennettava siten, että niiden väliin muodostuu 
180 asteen raot kello 6 ja 12 kohtiin (ks. kuva).

katKs. taulukko 3

5. Asenna pultit ja aluslevyt (yksi hiiliteräksinen aluslevy tai kaksi 
ruostumattomasta teräksestä valmistettua aluslevyä jokaiseen mutteriin, 
jonka koko on 2 – 4 tuumaa / 63 – 110mm, ja kaksi aluslevyä jokaisen 
mutteriin, jonka koko on 5 – 14 tuumaa / 125 – 355 mm). Kierrä 
mutteri jokaiseen pulttiin kunnes kotelot asettuvat tasaisesti taulukossa 
3 annettujen arvojen mukaan. 

HUOMAA: Varmista, että jokaisen pultin soikea kaula asettuu 
oikein pultinreikään.
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Taulukko 3: pulttiliitospinnan rako

Liittimen koko
tuumaa

pulttiliitospinnan 
rako

Liittimen koko
millimetriä

pulttiliitospinnan 
rako

2 tuumaa 1/2 tuumaa 63 mm 7/16 tuumaa
12,7 mm 11,1 mm

3 tuumaa 9/16 tuumaa 75 mm 9/16 tuumaa
14,3 mm 14,3 mm

4 tuumaa 5/8 tuumaa 90 mm 1/2 tuumaa
15,9 mm 12,7 mm

5 tuumaa 11/16 tuumaa 110 mm 5/8 tuumaa
17,5 mm 15,9 mm

6 tuumaa 3/4 tuumaa 125 mm 11/16 tuumaa
19,1 mm 17,5 mm

8 tuumaa 1 tuuma 140 mm 11/16 tuumaa
25,4 mm 17,5 mm

10 tuumaa 1 tuuma 160 mm 5/8 tuumaa
25,4 mm 15,9 mm

12 tuumaa 1 tuuma 180 mm 1 tuuma
25,4 mm 25,4 mm

14 tuumaa 1 tuuma 200 mm 1 tuuma
25,4 mm 25,4 mm

225 mm 1 tuuma
25,4 mm

250 mm 1 tuuma
25,4 mm

280 mm 1 tuuma
25,4 mm

315 mm 1 tuuma
25,4 mm

355 mm 1 tuuma
25,4 mm

6. Jos aiemmin käytetyt asennusmerkit eivät näy, tai jos putket on 
vaihdettu, tee jokaiseen HDPE-putkeen merkintä maalipuikolla ja 
viivoittimella tai mittanauhalla. Jos viivaa ei pystytä piirtämään koko 
kehälle, tee kummankin HDPE-putken pään ympärille ainakin neljä 
merkkiä tasavälein:

• 1 7/8 tuumaa/48 mm, putkikoot 2 – 3 tuumaa / 63 – 90 mm 
• 2 1/4 tuumaa/57 mm, putkikoot 4 – 8 tuumaa / 110 – 225 mm 
• 3 3/8 tuumaa/86 mm, putkikoot 10 – 12 tuumaa / 250 – 315 mm 
• 4 tuumaa/102 mm, putkikoot 14 tuumaa ja 355 mm

Putken 
merkki 

osoittaa, 
että putki 
on perillä

Putken 
merkki 

osoittaa, että 
putki on 

perillä
Putken merkki 

osoittaa, että putki 
on perillä

Putken merkki 
osoittaa, että 

putki on perillä

  2 – 6" ja 63 – 160 mm  8 – 14" ja 180 – 355 mm

             Nostolaitteita ei tarvita koolle 
            8", 180 – 225 mm

7. Käytä suojakäsineitä liittimen kehyksiä käsitellessäsi. Pidikkeen 
hampaat ovat terävät ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen. Kokoa liitin 
työntämällä merkitty HDPE-putken pää liittimen kumpaankin aukkoon. 
HDPE-putkien päät on työnnettävä liittimeen niin pitkälle, että (1) pää 
koskettaa tiivisteen keskiosaa JA (2) HDPE-putken päässä oleva merkki 
osoittaa, että putki on perillä liittimessä.
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  2 – 6" ja 63 – 160 mm  8 – 14" ja 180 – 355 mm

            Nostolaitteita ei tarvita koolle 
          8", 180 – 225 mm

8. Kiristä mutterit tasaisesti vuorotellen eri puolilta (2 – 6 tuumaa ja 
63 – 160 mm) tai ristikkäin kuvan osoittamalla tavalla (8 – 14 tuumaa 
ja 180 – 355 mm) metallikosketukseen molemmissa pulttiliitospinnoissa. 
Varmista, että jokaisen pultin soikea kaula asettuu oikein pultinreikään.

HUOMAA: Mutterit on kiristettävä tasaisesti, jotta tiiviste ei litisty. 
Liitospintojen kiristämiseen metalli-metalli-kosketukseen voidaan 
käyttää iskuväännintä tai pitkällä hylsyllä varustettua hylsyavainta.

OIKEIN
OIKEIN

7. Ennen kuin järjestelmä paineistetaan, tarkasta, että kaikkien 
liitoskohtien pulttiliitokset on koottu oikein. Lisätietoja saat mallin 
905 asennusohjeista.


