
Anslutningsslangar

Altech Anslutningsslangar är ett brett sortiment 
av typgodkända slangar som är anpassade för 

olika sorters installationer.

Färgmärkning av produkterna och tydliga 
etiketter gör det enkelt för dig att välja rätt slang 

till rätt installation.



Altech Flexi Anslutningsslang för kallvatten i slutna installationer.  
Slang av EPDM med rostfri omflätning. Slätända x slätända. 
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 08 77 22 mm x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 78 22 mm x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 79 22 mm x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 80 22 mm x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten i slutna installationer.  
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Utvändig gänga x invändigt gängad löpmutter. 
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 08 81 G20 x R20 x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 82 G20 x R20 x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 83 G20 x R20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 84 G20 x R20 x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 85 G25 x R25 x 0,2 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 86 G25 x R25 x 0,4 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

506 08 87 G25 x R25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

506 08 88 G25 x R25 x 0,8 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

506 08 89 G25 x R25 x 1,0 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

506 08 90 G32 x R32 x 0,4 m 9 bar, 400 l/m Mässing CW617N 42/30 mm

506 08 91 G32 x R32 x 0,6 m 7 bar, 1 050 l/m Mässing CW617N 62/50 mm

Altech Anslutningsslangar



Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten i slutna installationer.  
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Slätända x slätända.  
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 08 92 22 mm x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 93 22 mm x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 94 22 mm x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 95 22 mm x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 08 96 15 mm x 0,4 m 10 bar, 65 l/m Mässing CW617N 19/13 mm

506 08 97 15 mm x 0,6 m 10 bar, 65 l/m Mässing CW617N 19/13 mm

506 08 98 15 mm x 0,8 m 10 bar, 65 l/m Mässing CW617N 19/13 mm

506 08 99 28 mm x 0,4 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

506 09 00 28 mm x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

506 09 01 28 mm x 0,8 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

506 09 02 28 mm x 1,0 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten i slutna installationer.  
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Rak x rak. Invändiga löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 03 G20 x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 09 04 G20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 09 05 G20 x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 09 06 G25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm



Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.  
Slang av EPDM med omflätning i polymer. Vinkel x  vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C. (Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 10 G15 x 0,8 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 11 G15 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten i slutna installationer.  
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 07 G20 x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 09 08 G20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

506 09 09 G25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

Altech Anslutningsslangar



Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.  
Slang av EPDM med omflätning i polymer. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C. (Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr Anslutning/längd (R x V) Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 19 G15 x 0,8 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 20 G15 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 21 G15 x G20 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 22 G15 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 23 G15 x G20 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 24 G15 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 25 G15 x G20 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 26 G15 x 3,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 27 G15 x G20 x 3,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 28 G15 x G20 x 4,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.  
Slang av EPDM med omflätning i polymer. Rak x rak. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C. (Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 12 G15 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 13 G15 x G20 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 14 G15 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 15 G15 x G20 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 16 G15 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 17 G15 x G20 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

506 09 18 G15 x G20 x 3,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm



Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x rak.Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 29 G15 x 0,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 30 G15 x 0,3 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 31 G15 x 0,4 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 32 G15 x 0,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 33 G15 x 0,7 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 34 G15 x 0,8 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 35 G15 x 1,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 36 G15 x 1,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 37 G15 x 2,0 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd (R x V) Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 38 G15 x 0,8 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 39 G15 x 1,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 40 G20 x G15 x 1,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 56 G15 x G20 x 1,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 41 G15 x 1,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 42 G15 x G20 x 1,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 43 G15 x 2,0 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

506 09 44 G15 x G20 x 2,0 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm

Altech Anslutningsslangar



Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning. Slätända x slätända. 
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 47 15 mm x 0,4 m 10 bar, 70 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 17/13 mm

506 09 48 15 mm x 0,6 m 10 bar, 70 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 17/13 mm

506 09 49 15 mm x 0,8 m 10 bar, 70 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 17/13 mm

506 09 50 22 mm x 0,4 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 25/18 mm

506 09 51 22 mm x 0,6 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 25/18 mm

506 09 52 22 mm x 0,8 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 25/18 mm

506 09 53 22 mm x 1,0 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 25/18 mm

506 09 54 28 mm x 0,4 m 10 bar, 200 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 32/25 mm

506 09 55 28 mm x 0,6 m 10 bar, 200 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 32/25 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x slätända. Invändigt gängad löpmutter.  
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

506 09 46 G15 x 12 mm x 0,3 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW602N (Avzinkad) 11,5/8 mm



Altech betyder noggrant utvalda produkter  
med hög kvalitet till bra pris.
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Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

• Innan du installerar slangen ska du alltid kontrollera att den  
lekande muttern ej går att demontera ifrån slangen, kontrollera  
även att presskragen är ihoppressad.

Installationsanvisning Altech Anslutningsslangar

Altech Anslutningsslangar 
Typgodkännande nr: 1209/1210 
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REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION OCH BRUK

  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.

Utför en kontroll av installationen 
för att upptäcka eventuella läckor 
i slangen.

Innan du installerar slangen bör du alltid kontrollera att huven är 
ordentligt komprimerad. Om du är osäker, installera inte slangen.

Anslutning till kranen: vrid skarvmuttern för hand, efter att ha 
kontrollerat att o-ringspackningen är i korrekt läge. Ingen skiftnyckel 
behövs. Vrid ett par gånger, max 3 Nm.

Skruva i skruvarna för hand efter att du har kontrollerat att packnin-
gen är i korrekt läge. Vrid slutligen ett kvarts varv med en lämplig 
skiftnyckel. 

Använd inte olämpliga verktyg.

Slangarna bör installeras synligt, de bör inte gå igenom väggen.
Man bör aldrig värmeisolera en slang med hölje av galvaniserat stål.

För lämpligt bruk bör man alltid installera slangen med krök eller en 
rak del innan den böjs (1,5 till 2 gånger den yttre diametern). 

Ta hänsyn till minsta böjningsradie enligt vad som anges specifikt för 
varje diameter.

Installera inte slangar med spänning eller vridning.

Långvarig kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kemiska 
ämnen kan skada det yttre höljet med sprickor som följd. 

Kontrollera jordningen för de hushållsapparater (luftkonditionering, 
badkar etc.) som är anslutna till slangen eftersom elektrisk spridning 
kan orsaka korrosion på slangen. 

KORREKT INKORREKT

• Kontrollera att packningen sitter i rätt läge, dra sedan åt 
kopplingarna med fast nyckel.

Använd inte olämpliga verktyg.

• Slangarna ska installeras synligt, de får ej monteras genom vägg. 
Slangar med hölje av galvaniserat stål ska ej värmeisoleras.

• Montera aldrig slangen i helt utsträckt spänt läge, se alltid till 
att slangen är tillräckligt lång för att kunna röra på sig. Montera 
aldrig heller slangen så att risk för brytning uppstår, dvs så att 
den inte riskerar att vika sig. 

• Installera aldrig slangen i för skarp böj så att den riskerar 
bli oval. Detta kan påverka flödet i slangen.

• Installera inte slangar med spänning eller vridning. 
Max installationsmått är = Slangens längd - (Slangens diameter x 2).

• Undvik kontakt med aggressiva rengöringsmedel/kemikalier,  
dessa kan allvarligt skada slangen.

• Om slangen är monterad på elektrisk apparat, kontrollera jord-
ningen. Elektrisk spridning kan orsaka korrosion på metallen.

Följ våra rekommendationer för installation och bruk för att garantera produktens pålitlighet.

Efter att du installerat slangen, utför alltid kontroll för att upptäcka ev. läckor, skador eller veck på slangen.

Korrekt InkorrektRekommendationer
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REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION OCH BRUK

  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.

Utför en kontroll av installationen 
för att upptäcka eventuella läckor 
i slangen.

Innan du installerar slangen bör du alltid kontrollera att huven är 
ordentligt komprimerad. Om du är osäker, installera inte slangen.

Anslutning till kranen: vrid skarvmuttern för hand, efter att ha 
kontrollerat att o-ringspackningen är i korrekt läge. Ingen skiftnyckel 
behövs. Vrid ett par gånger, max 3 Nm.

Skruva i skruvarna för hand efter att du har kontrollerat att packnin-
gen är i korrekt läge. Vrid slutligen ett kvarts varv med en lämplig 
skiftnyckel. 

Använd inte olämpliga verktyg.

Slangarna bör installeras synligt, de bör inte gå igenom väggen.
Man bör aldrig värmeisolera en slang med hölje av galvaniserat stål.

För lämpligt bruk bör man alltid installera slangen med krök eller en 
rak del innan den böjs (1,5 till 2 gånger den yttre diametern). 

Ta hänsyn till minsta böjningsradie enligt vad som anges specifikt för 
varje diameter.

Installera inte slangar med spänning eller vridning.

Långvarig kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kemiska 
ämnen kan skada det yttre höljet med sprickor som följd. 

Kontrollera jordningen för de hushållsapparater (luftkonditionering, 
badkar etc.) som är anslutna till slangen eftersom elektrisk spridning 
kan orsaka korrosion på slangen. 

KORREKT INKORREKT
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REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION OCH BRUK

  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.

Utför en kontroll av installationen 
för att upptäcka eventuella läckor 
i slangen.

Innan du installerar slangen bör du alltid kontrollera att huven är 
ordentligt komprimerad. Om du är osäker, installera inte slangen.

Anslutning till kranen: vrid skarvmuttern för hand, efter att ha 
kontrollerat att o-ringspackningen är i korrekt läge. Ingen skiftnyckel 
behövs. Vrid ett par gånger, max 3 Nm.

Skruva i skruvarna för hand efter att du har kontrollerat att packnin-
gen är i korrekt läge. Vrid slutligen ett kvarts varv med en lämplig 
skiftnyckel. 

Använd inte olämpliga verktyg.

Slangarna bör installeras synligt, de bör inte gå igenom väggen.
Man bör aldrig värmeisolera en slang med hölje av galvaniserat stål.

För lämpligt bruk bör man alltid installera slangen med krök eller en 
rak del innan den böjs (1,5 till 2 gånger den yttre diametern). 

Ta hänsyn till minsta böjningsradie enligt vad som anges specifikt för 
varje diameter.

Installera inte slangar med spänning eller vridning.

Långvarig kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kemiska 
ämnen kan skada det yttre höljet med sprickor som följd. 

Kontrollera jordningen för de hushållsapparater (luftkonditionering, 
badkar etc.) som är anslutna till slangen eftersom elektrisk spridning 
kan orsaka korrosion på slangen. 

KORREKT INKORREKT
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REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION OCH BRUK

  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.

Utför en kontroll av installationen 
för att upptäcka eventuella läckor 
i slangen.

Innan du installerar slangen bör du alltid kontrollera att huven är 
ordentligt komprimerad. Om du är osäker, installera inte slangen.

Anslutning till kranen: vrid skarvmuttern för hand, efter att ha 
kontrollerat att o-ringspackningen är i korrekt läge. Ingen skiftnyckel 
behövs. Vrid ett par gånger, max 3 Nm.

Skruva i skruvarna för hand efter att du har kontrollerat att packnin-
gen är i korrekt läge. Vrid slutligen ett kvarts varv med en lämplig 
skiftnyckel. 

Använd inte olämpliga verktyg.

Slangarna bör installeras synligt, de bör inte gå igenom väggen.
Man bör aldrig värmeisolera en slang med hölje av galvaniserat stål.

För lämpligt bruk bör man alltid installera slangen med krök eller en 
rak del innan den böjs (1,5 till 2 gånger den yttre diametern). 

Ta hänsyn till minsta böjningsradie enligt vad som anges specifikt för 
varje diameter.

Installera inte slangar med spänning eller vridning.

Långvarig kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kemiska 
ämnen kan skada det yttre höljet med sprickor som följd. 

Kontrollera jordningen för de hushållsapparater (luftkonditionering, 
badkar etc.) som är anslutna till slangen eftersom elektrisk spridning 
kan orsaka korrosion på slangen. 

KORREKT INKORREKT

31

REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION OCH BRUK

  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.

Utför en kontroll av installationen 
för att upptäcka eventuella läckor 
i slangen.

Innan du installerar slangen bör du alltid kontrollera att huven är 
ordentligt komprimerad. Om du är osäker, installera inte slangen.

Anslutning till kranen: vrid skarvmuttern för hand, efter att ha 
kontrollerat att o-ringspackningen är i korrekt läge. Ingen skiftnyckel 
behövs. Vrid ett par gånger, max 3 Nm.

Skruva i skruvarna för hand efter att du har kontrollerat att packnin-
gen är i korrekt läge. Vrid slutligen ett kvarts varv med en lämplig 
skiftnyckel. 

Använd inte olämpliga verktyg.

Slangarna bör installeras synligt, de bör inte gå igenom väggen.
Man bör aldrig värmeisolera en slang med hölje av galvaniserat stål.

För lämpligt bruk bör man alltid installera slangen med krök eller en 
rak del innan den böjs (1,5 till 2 gånger den yttre diametern). 

Ta hänsyn till minsta böjningsradie enligt vad som anges specifikt för 
varje diameter.

Installera inte slangar med spänning eller vridning.

Långvarig kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kemiska 
ämnen kan skada det yttre höljet med sprickor som följd. 

Kontrollera jordningen för de hushållsapparater (luftkonditionering, 
badkar etc.) som är anslutna till slangen eftersom elektrisk spridning 
kan orsaka korrosion på slangen. 

KORREKT INKORREKT

31
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  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.
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Tillverkarförsäkran: 
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet 
med typgodkännandet med beslut om tillverknings-
kontroll samt de handlingar som lagts till grund för 
beslutet om typgodkännandet.

Certifierad av  
KIWA och  

godkänd enligt BBR.


