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Dobbel dekkskive med dekkrør passer godt der 
man ønsker å skjule eller ta opp ujevnheter ved 
radiatoroppstikk.

Dekksiven og røret er todelt, slik at det enkelt skal 
monteres etter at radiatoren er satt på plass.

Ønsker man å benytte toppring for dekkrøret må 
denne settes på røret før anslutningen er ferdig. 

Ønsker man å benytte toppring for dekkrøret på en 
radiator som er ferdig montert, se anvisning i bunn 
av dette produktbladet.
 
2130972 Dobbel dekkskive for 26 mm dekkrør
2130982 Dekkrør hvit plast, 200 mm Ø26 mm
2130974 Toppring for dekkrør, til 16 mm rør

Tekniske data

Dekkskive
Materiale  Plast, PP (polyproylen)
Senteravstand rør 35 - 55 mm
Lengde  115 mm
Dybde   70 mm
Høyde   12 mm
Farge   Hvit

Dekkrør
Materiale  Plast, PP (polyproylen)
Langde  200 mm
Utv. diam.  26 mm
For rørdim.  12-20 mm
Farge   Hvit

Toppring
Materiale  PTMEG    
   (Polytetrametyleneterglykol)
Byggehøyde  5 mm
For rørdim.  16 mm
Farge   Hvit

Montering

Det anbefales å vende kuttsiden på røret ned da 
denne dekkes av dekkskiven. Kutt røret 5 mm 
kortere enn avstanden fra gulv til anslutning ved 
bruk av toppring.

Montering toppring ved ferdig montert radiator

Lag snitt i ringen helt 
igjennom på én side. 

Den ytterste delen av 
ferdig lengdekuttet rør 
tres på fra baksiden.  

Se til at skjøt på 
toppring og rør 
kommer inn mot vegg.  

⊳ Ønsker man å unngå 
at toppringen åpner 
seg i skjøten kan 
enkelt fjerne litt av 
plasten inn mot røret 
slik at skjøten faller 
helt på plass:

Tre ringen på røret 
med snittet inn mot 
veggen. 

Den innerste delen av 
ferdig lengdekuttet rør 
tres på fra baksiden. 


