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PLAATSING VAN DE BUIZEN MET GLIJRINGEN OP HET SPIEËINDE AANGEBRACHT

PLAATSINGSINSTRUCTIES :

• Gebruik enkel en alleen het door de buizenfabrikant geleverde glijmiddel (ander glijmiddel kan de beton en/of de rubberring beschadigen).
• Controleer of de buitenzijde van het spieëinde zuiver is en de binnenzijde van de mof zuiver en glad is. Het is ten zeerste aangeraden om even  
   met schuurpapier de mof uit te wrijven.
• Breng het glijmiddel met een handschoen dik aan in de mof, op de mofronding en op de kopkant van de mof en vermijd vervuiling    
   van het glijmiddel (laat de handschoen in de emmer zitten, en leg het deksel er terug op). 
• Smeer het glijmiddel op de groene zone zoals aangeduid op illustratie 1 en 5. Brengt het glijmiddel hoog genoeg aan op de kopkant  
   van de mof.
• Na het aanbrengen van het glijmiddel moet de ingesmeerde mof vrij van vuil gehouden worden.
• Leg de buis op de bedding in aslijn van de leiding en let op voor volgende zaken :
 - dat de buizen in het midden in de bedding liggen;
 - dat de buizen t.o.v. elkaar gecentreerd zijn en leg het spieëinde niet op de  mof;
 - dat er geen hoekverdraaiing is.
• Het correct aanbrengen van het glijmiddel en het goed centreren  van de buis t.a.v. de andere is van essentiëel belang om de noodzakelijke  
   spanningen op de rubberring te verdelen in de mof.
• Onvoldoende glijmiddel leidt tot te hoge drukspanningen op de mof met de kans op een breuk.
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GLIJMIDDEL CORRECT AANGEBRACHT OP DE MOF.

GLIJMIDDEL NIET CORRECT AANGEBRACHT OP DE MOF, LEIDT TOT TE HOGE DRUKSPANNINGEN OP DE MOF MET KANS OP BREUK. 

ZONE WAAR GLIJMIDDEL DIENT AANGEBRACHT TE WORDEN.
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EFFICIËNTIE-TABEL GM-95 (emmer 6kg)

DN aantal betonbuizen

300 43

400 32

500 26

600 22

700 19

800 16

900 15

1000 13

1200 11

1400 10

1500 9

1600 8


