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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Geberit pressbakker / slynger må kun brukes til å presse rør eller og pressfittings fra 

pressystemene Geberit Mepla og Geberit Mapress. 

Med pressbakker / slynger  må bare Geberit pressenhet med kompabilitet [1] [2] [3] 

benyttes.  

Dette verktøyet må kun brukes av fagpersoner iht. EN IEC 82079-1:2012. 

 

 

      

 

    

 
 

Varenummer: Flere varenummer er beskrevet    

Dimensjon: Mapress 12 – 108 mm     Mepla 16 –75 mm 

Farge: Ikke relevant  

Overflatebehandling: Ikke relevant 

Øvrige opplysninger: Kun for pressenhet merket [1] [2] [3] 

  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Olje, smuss og fett vaskes bort fra alle overflater med mildt sitrusprodukt. Tørk vekk overflødig rengjøringsmiddel og smør 
vaskede flater. 

 

Ettersyn/kontroll 
 
Fjern avleiringer fra presskonturen   
Rengjør presskonturen med en klut som er fuktet med løsemiddel (f.eks. alkohol) 
Kontroller pressbakken med tanke på ytre mangler, særlig skader, sprekker i materialet og andre tegn på slitasje. Hvis det 
oppdages mangler, må pressbakken skiftes ut eller mangler utbedres av et autorisert fagverksted 
Smør presskonturen 
Sprøyt hele pressbakken med BRUNOX® Turbo-Spray® eller et tilsvarende middel 
Kontroller at pressbakkegrepet går lett 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
 
ADVARSEL: Fare for personskader dersom bruddstykker slynges ut på grunn av feil bruk eller bruk av slitte eller 
skadede pressbakker 
• Pressbakker må kun brukes når de er i teknisk god stand 
• Pressbakker må kontrolleres regelmessig før og etter bruk for mangler, spesielt på materialsprekker i presskontur og på flensen, 
samt andre skader. Ved materialsprekker må hele pressbakken tas ut av drift og ikke lenger brukes 
• Ikke bruk pressbakker lenger etter feil eller ikke korrekt bruk, men send de til autorisert fagverksted til kontroll 
• Vedlikeholdsregler og vedlikeholdsintervaller for pressbakkene og pressverktøyene må overholdes 
• Bruk egnet verneutstyr (vernebriller etc.) 
• Reparasjoner på pressbakkene må kun utføres av Geberit eller et autorisert fagverksted 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> Ikke relevant 

Garanti og vilkår 

2 år. 3 år hvis vedlikeholdsinstruks er fulgt 

Fuktbestandighet 

Tåler ikke fukt 

Renholdsvennlighet 

Ikke relevant 

Øvrige opplysninger 
ADVARSEL: Fare for personskader ved bruk av pressverktøy 
med for mye presskraft 
Geberit Mapress pressbakker er dimensjonert for presskraften i 
Geberit pressverktøy med samme kompatibilitet og kan knekke 
ved bruk av pressverktøy med større presskraft. 
Utilstrekkelig vedlikehold eller feil håndtering kan ved de 
elektromekaniske drivmaskinene REMS Power-Press E og REMS 
Power-Press 2000 samt ROLLER‘S Uni-Press E og ROLLER‘S 
Uni-Press 2000 føre til økt slitasje av den innebygde slurekobling 
og dermed til en vesentlig økning av presskraften til disse 
drivmaskinene. 
Geberit Mapress pressbakker er derfor ikke tillatt til bruk i de 
ovennevnte drivmaskinene. 
 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Geberit as 

Postadresse Luhrtoppen 2 

Postnr. og poststed 1470 Lørenskog 

Telefon 67978200 

E-post Order.no@geberit.com 

Internett www.geberit.no 

 


