
MONTAGEANVISNING LINK-SEAL

1. Kontrollera att mediaröret är 
oskadat i tätningsytan. Centrera 
mediaröret i hålet och se till att 
röret har stöd på båda sidor om 
tätningen. Link-Seal fungerar inte 
som rörstöd eller fixpunkt utan 
endast som genomföringstätning.  

2. Sätt samman rätt antal länkar  
för installation och kontrollera att 
bultarna inte är åtdragna och att 
länkarna inte är komprimerade.  
Sätt ihop länkarna till en ring  
utanpå mediaröret.

3. Kontrollera att bultarnas huvud 
är vända mot montören. Det är 
normalt att ringen är större än 
mediaröret. I enstaka fall, framför- 
allt vid små dimensioner kan dock 
ringen behöva sträckas för att nå 
runt röret. 

4. Flytta in Link-Seal tätningen i 
spalten mellan mediarör och hål. 
För större dimensioner, börja med 
länkarna längst ner (kl 6) och fort-
sätt sedan på båda sidor parallellt 
och avsluta högst upp (kl 12) när 
hela tätningen är inne i spalten.

5. Börja dra åt bultarna högst upp 
(kl 12) för hand och fortsätt sedan 
medsols runt hela ringen. 

6. Skruva inte bultarna mer än 
max 4 varv per gång. Varje bult 
kommer att dras åt flera gånger. 
Fortsätt medsols tills länkarna 
är jämnt komprimerade och rätt 
moment enligt tabell har uppnåtts. 

7. Dra åt bultarna efter ca 2h. För 
typ LS500 till LS700 kan bultarna 
behöva dras åt flera gånger. 

Max moment
Typ C 

S315 Svart 
OS316 Grön 

Shore 50

Typ BC 
BS316 Blå 
Shore 40

Typ LS 
KTW/W270 

Shore 50

Typ

2 Nm 2 Nm 2 Nm LS 200 - LS 275

8 Nm 6 Nm 8 Nm LS 300 - LS 360

27 Nm 20 Nm 27 Nm LS 400 - LS 475

65 Nm 50 Nm 65 Nm LS 500 - LS 575

110 Nm 65 Nm - LS 615

65 Nm 50 Nm 65 Nm LS 625 - LS 700
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MONTAGEANVISNING LINK-SEAL

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
• Se till att ha rätt utrustning för montaget:  

rengöringsmaterial, mätverktyg och momentnyckel

• Kontrollera att röret är centrerat

• Kontrollera att tätningen och rörytorna är rena

• Kontrollera att länkarna är jämnt fördelade runt hela 
röret

• Använd exakt det antal länkar som dimensioneringen 
anger

• Se till att röret har tillräckligt stöd vid återfyllning

UNDVIK FÖLJANDE 
• Montera inte tätningen med tryckplattorna  

oregelbundet riktade (se bild)

• Använd Link-Seal endast på släta rör och inte på  
t ex spiralsvetsade rör

• Dra inte åt en bult maximalt på en gång utan dra  
bultarna medsols i flera omgångar

• Använd inte skruvdragare 

• Observera att Link-Seal inte är dragsäker

Rekommendation 
För att få en lämplig tätningsyta i borrade hål kan hålet 
strykas invändigt med KB epoxy FHRK.  
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