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Installatie-informatie
Aandachtig lezen...
Maak de buis nauwkeurige en loodrecht op maat, zonder bramen, met behulp van een buisschaar.
Controleer of er geen sproken van braam en afval in de buis terecht zijn gekomen
Monteer de onderdelen in volgorde zoals weergegeven in de bovenstaande tekening
Draai de moer met de hand aan totdat het mogelijk is en gebruik vervolgens de juiste sleutel om deze nog strakker aan te
draaien.
Het is absoluut verboden om de rubberen delen in te smeren met minerale oliën of vetten: het EPDM rubber is alleen
compatibel met smeermiddelen op basis van siliconen.
Koperen buizen
Maximale Bar druk ‑ 10 Bar / 145 PSI.
Maximale temperatuur ‑ 95oC

Installatie
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Garantie informatie
•

Dit product heeft 2 jaar garantie.

•

Garantie geldig vanaf het aankoopdatum.

•

Garantie is alleen geldig bij fouten veroorzaakt door de fabrikant. Niet door fouten veroorzaakt door foutieve
installatie.

•

Installatie kosten vallen niet onder de garantie .

Onderhoud
Bij het installeren van deze producten willen wij u hierop graag attenderen om extra voorzichtig te zijn om te voorkomen dat er
schade wordt gemaakt aan de fittings, aansluitingen of het buitenste laag/fineer. Om het product te bewaren adviseren wij u
om het met een zacht vochtige doek regelmatig schoon te maken. GEBRUIK NOOIT iets met zuur of schurende middelen. Dit
veroorzaakt schade aan het buitengedeelt/fineer.

Recycling en verwijdering
Graag recycle/verwijder dit product op de verantwoordelijke manier volgens overheidsrichtlijnen.

Neem contact met on op
HUDSON REED
Unit 1&2
Burnley
BB11 5UG
TEL:
(FR) 0044 1282 471591 (DE) 0044 1282 477975
(ES) 0044 1282 477974 (IT) 0044 1282 477973
(NL) 0044 1282 471396 (FR/CA) 00441282 477980
(CA/USA) 0044 1282 477980
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