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FÖRKROMADE DELAR MED GUMMITÄTNING,  

FALU VULK 
 

 NRF 451 7034  FP 72115  90° x 32mm, dubbelmuff 

 NRF 451 7035    FP 74255  90° x 40mm, dubbelmuff 

 NRF 451 7036  FP 72125  90° x 32mm, enkelmuff 

 NRF 451 7037  FP 74265 90° x 40mm, enkelmuff 
  

 NRF 451 7038   FP 72215  45° x 32mm, dubbelmuff 

 NRF 451 7039   FP 74315  45° x 40mm, dubbelmuff 

 NRF 451 7041   FP 72225  45° x 32mm, enkelmuff 

 NRF 451 7042   FP 74325  45° x 40mm, enkelmuff 
 

 NRF 451 7043   FP 73115  rak 32mm,  dubbelmuff 

 NRF 451 7044  FP 74615  rak 40mm,  dubbelmuff 
 

 NRF 451 7045 FP 73315 T-rör (90°) 32mm, 3x muff 

 NRF 451 7046 FP 74815 T-rör (90°) 40mm, 3x muff 
 

 NRF 451 7047 FP 73325 Grenrör (45°) 32mm, 3x muff 

 NRF 451 7048 FP 74825 Grenrör (45°) 40mm, 3x muff 
 

 

Delar är tillverkade i PP med tätning i TPE samt vakuummetalliserade (krom) 

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas  

av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet) 

 



 

Användningsområde: 
 

Rördelarna ingår i FaluVULK med vit packning, vilket är ett ICKE typgodkänt 

avloppssystem för synligt montage. 
 

EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga kromade delar) 

 

 

 

Montering: 
 

Röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. 

Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor samt vassa kromrester, så att tätningen  

ej skadas vid montaget.  
 

Rengör detalj(er) före montage samt smörj tätning (Vi rekommenderar att gummitätningen 

smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande silikonbaserat smörjmedel.  

Får ej vara oljebaserat ) 
 

Skjut i röret i muff tills röret bottnar (vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar  

vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta rör till nivå med markering) 
 

Drag därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den  

ev. längutvidgning som sker pga värme. 
 

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips. 

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter (Ø32/40) 

För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter (Ø32/40) 
 

Skarvar bör ha klammer på båda sidor om skarven ! 

 

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen  

är tät ! 

 

 

Rengöring:  
 

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas  

av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet) 

 

 

 

 

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90° 
   

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. 

Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka  

och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel. 
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