
BORNIT®--EasyPipe-süsteem sisaldab: 
1 pumbaga spreipudel EasyPipe-Primer (50 ml), 
1 padrun EasyPipe-liimi (310 ml), 2 mansetipoolt 
ja 1 paar kaitsekindaid ühekordseks kasutamiseks. 

®BORNIT -EasyPipe tohib kasutada ainult koos 
®kaasasoleva süsteemi primeri ja liimiga (BORNIT -

®EasyPipe-Primer und BORNIT -EasyPipe-liim). 
Süsteemi primeri ja liimi ohutuse andmelehti tuleb 
täiendavalt  järgida!

®
1. Valige vastavalt toru või juhtme välisläbimõõdule BORNIT -EasyPipe vajaliku 
 siseläbimõõduga järgneva tabeli alusel.

2. Mineraalne ning bituminoosne aluspind peab olema puhas, kõva ja kandevõimeline
 ning vaba muust saastast (nt värv, õli jne). Eemaldage lahtised materjalid.

®
 Mineraalsete aluspindade korral saab nakkumist parandada primeri BORNIT -
 Basisgrund kasutamise abil (mitte torul või juhtmel). Liivatatud bituumenipaanid tuleb
  ära kõrvetada. Sobivad aluspinnad on eelkõige betoon, müüritis, bituumenist paks
 kate ja puit. Ka teisi erinevaid aluspindu ja tihendusmaterjale saab rakendada 
 (vrdl MPA, palun päring esitada.

®
3. Fikseerige laest või seinast väljaulatuv toru või juhe enne BORNIT -EasyPipe
 monteerimist (nt ehitusvahu abil) seina läbiviigu piirkonnas, kuna toru ei tohi

®
 BORNIT -EasyPipe paigaldamisel enam liigutada.

®4. Tähistage BORNIT -EasyPipe-manseti välised kontuurid aluspinnal ühe poolega
 šabloonidena. (joonis 1)

®
5. Kõik liimitavad pinnad (BORNIT -EasyPipe-manseti sisekülg ja seina poole

®
 suunatud pind ning läbiva toru liimipinnad) tuleb kruntida BORNIT -EasyPipe-primeri
  abil pumbaga spreipudeli meetodil. Kuivamisaeg on 10 minutit.  (Joonised 2 kuni  4)

                                  

Paigaldusjuhend
EasyPipe art nr  Toru/juhtme välisläbimõõt

6800000594     8 -   25 mm

6800000595   26 -   44 mm

6800000596   45 -   63 mm

6800000597   64 -   86 mm

6800000598   87 - 110 mm (DN100)

6800000599 111 - 125 mm (DN125)

6800000600 135 - 160 mm (DN150)

6800000530 BORNIT®-EasyPipe-liim        

  BORNIT®-EasyPipe-Primer

Märgistamine/ marker

 (Joon. 1) (Joon. 2)

Toruääriku kruntimine/ 
prime pipe flange

(Joon. 3)

Alumise külje 
kruntimine/ 
prime bottom

(Joon. 4)

Aluspinna kruntimine/ 
prime underground

Video 
töötlemisest 

[DE]

Värvus: 
läbipaistev
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®
BORNIT - kindel kaubamärk ehituses.



6. Jätke süsteemiliimi pihustusotsik väikseimale liimiotsiku paksusele 2 mm. Pressige 
BORNIT®-EasyPipe-liimi mõlema BORNIT®--EasyPipe poolkausi kogu soone 
ühenduskohta (taldrik ja toruäärik)  (joonis 5)

7. Lõigake nüüd padruni pihustusotsik vajalikule liimiotsiku paksusele tagasi - et
 vaheruumi toru või juhtme ja torumanseti vahel tasakaalustada (materjaliga ei tohi
 koonerdada - kokkusurumisel peate te liimiribad toru ja poolkausi vahele katkematult
 laiaks minema, liimiribad kuni sooneni või sooneni või vedru ülestõmmata!). Mõlemad
 poolkausid on varustatud liimiribadega - esimene liimiriba varre välisservas - teine ca.
  3 cm esimesest allpool - teine ca. 3 cm allpool esimest - kolmas üleval  45° . (joonis 6)

8. Liimiribad tuleb kanda kandevõimelisele auspinnale, võimalikult ühtlase jaotamise
 korral taldrikul EasyPipe peab poolkauss (välimine liimiriba peab vahetult
 markeeringu raames joonise1 märgistuse sees olemas olema  (joonis 7)

9. Mõlemad poolkausid on seinast umbes 3 cm eemal, et torud kokku viia ja kokku
 klõpsatada (joonis 8) ja lükata kergelt pöörates aluspinna poole, nii et taldriku serva ja

® BORNIT --EasyPipe-manseti juures surub BORNIT®-EasyPipe-manseti juures
 liimikoguse välja. Sealjuures tuleb jälgida, et poolkausid eelkõige ka osapiirkonnas
 täielikult üksteise vastu põrkuvad (joonis 9). Optimaalse pinnakatte tagamiseks tuleb
 liimiosad kokku viia, enne kui liimi peale on moodustunud esimene nö nahk (naha
  moodustumise aeg).

10. Tõmmake väljatulnud liim sõrmega
 (kasutage kaasasolevaid kindaid) 
 siledaks.

2mm

Soone kleepimine/
gluing groove

 (Joon.  5) 

10mm

Sissepoole kleepimine/
gluing inside

20mm

!

 (Joon. 6) 

Aluspinna liimimine/
gluing underground

10mm

3 ringi
3 rings

45°-pinnale liimi ei lähe/ 
at 45° face no glue

 (Joon. 7) 

Kausside ühendamine/
connect shells

20mm

(Joon. 8) (Joon. 9)

Kaussidele surumine/
press shells

!
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Paigaldusjuhend

®
BORNIT - kindel kaubamärk ehituses.


