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Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med kopparpackning, 

för kopparrör dim. 6-54mm. 

 

Dra mutter 1 varv med verktyg 

Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta    
kopplingen från spänningar. Dra åter fast muttern mot      
rördelen så hårt att täthet mellan packning och rördel 
erhålles. 

OBS! Kontrollera täthet efter montage! 

 

 

Kapa röret vinkelrätt. 

Röret skall vara fritt från repor och lösa grader. 

 

Tryck in stödhylsan i röret. 

Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör).   

 

Skruva kopplingsmutter på rördelen för hand. 

Skjut in röret till stopp i klämhylsa,  

(om sådan finns). Utan stopp, tryck in röret minst  
mutterns längd.  

OBS! Planytan på rördelen skall vara plansvarvad 

och fri från slagmärken. 

 
 
EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE, 
då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning. 
Ytterliggare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4. 

 

Klämringsmutter + Metallrördel = Klämringskoppling  

 ! 
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Dra mutter 1 varv med verktyg 

Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta kopp-
lingen från spänningar. Dra åter fast muttern mot rörd-
elen så hårt att täthet mellan packning och rördel erhål-
les. 

OBS! Kontrollera täthet efter montage! 

 

Kapa röret vinkelrätt. 

Röret skall vara fritt från repor och lösa grader. 

Tryck in stödhylsan i röret. 

Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör). 

 

Tryck klämhylsan på röret till stopp (om sådan finns). 
Utan stopp, tryck in röret minst mutterns längd.  

Sätt packningen på plats (OBS. Endast på förminskade 
klämhylsor). 

Övriga klämhylsor skall dras utan packning.  

 

Smörj gängan (med locherpasta eller motsvarande.)  

   och trä muttern över röränden. 

Klämringsmutter + Metallrördel = Klämringskoppling  

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med fiberpackning, 

för kopparrör dim. 6-54mm. 

 
 
EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE, 
då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning. 
Ytterliggare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4. 

  ! 
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Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter, 

för kopparrör dim. 6-54mm. 

Klämringsmutter + Metallrördel = Klämringskoppling  

 

EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE, 

då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning. 

Ytterliggare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4. 
 ! 
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Miljö påverkar kopplingen. 
Klämringsmuttrar skall förvaras rent och dammfritt. 
Locherpastan i klämringsmuttern skall kännas mjuk. 
Kopplingen skall installeras torrt och utan möjlighet för korrosiva ämnen  
att angripa klämringskopplingen. 
 

Material: Avzinkningsbeständig mässing. 

Max arb. tryck: PN 16 (16bar)    Max arb. temp: 95°C   

Användningsområde Tappvatten / Värmeinstallationer 

Kopparrör enligt SS-EN 1057 

Klämringsmuttrar märkta med: (EZZE KRK ”GÄNGA”x”RÖRDIAMETER”)  

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter  

för kopparrör dim. 6-54mm. 

 
Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen. 
Ammoniak får ej användas vid rengöring.  
  ! 

 ! 

 ! 

 

Kopplingen är endast godkänd för synligt montage. 

  ! 


