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Huolellisuus

varmistaa putkiliitokset

WehoPress on helpottanut putkistosaneerauksia merkittävästi. Hyvä saatavuus
ja hinta puoltavat tämän komposiittiputkijärjestelmän valintaa.
Tuote saa LVI-urakoitsijoilta paljon kiitosta myös liitettävyydestä ja käsiteltävyydestä.
Liitokset kestävät hyvin, kun työ tehdään huolellisesti.
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aSIanTUnTIjoIDEn aSEnnUSvInkIT
putkiurakoitsijat ovat tehneet Wehopress-komposiittiputkijärjestelmällä asiakkaita tyydyttäviä ja ongelmattomia asennuksia.
Edellytyksenä on, että työ tehdään huolella ja oikeilla välineillä.
asennusvinkkejä liitosten vuotoriskin poistamiseen ovat:
Katkaise putket vain muoviputkileikkureilla tai muoviputkiin
tarkoitetuilla terillä.
Putki on leikattava kohtisuoraan, vinon putken liitos ei ole pitävä.
Tee kalibrointi kunnolla koko putken sisäpinnalle.
Työnnä liitin perille asti, ja purista huolellisesti.
Puristuskoneessa on oltava aina KWH Pipen tuotteille
tarkoitetut leuat.
Paras liitostulos tulee KWH Pipen toimittamilla
puristuskoneilla.
Tarkista puristusjälki silmämääräisesti.
Koepaineista putkisto työn valmistuttua.
Huolla ja puhdista puristuskone käytön jälkeen,
ja säilytä sitä kuivassa paikassa.
Lähetä puristuskone huollettavaksi huoltoliikkeeseen
ohjeiden mukaisesti.
Puristuskoneen saa avata vain huoltoliikkeessä,
muuten takuu raukeaa.
Huoltoliikkeen yhteystiedot:
Elteosähkö Oy, Kärsämäentie 23, PL 713, 20361 Turku,
puh. 02 4100 200, www.elteo.fi.

ti on Pasi Jarvansalon mukaan vaikeampaa.
Liitoksen luotettavuuden voi lisäksi varmentaa koeponnistuksella.
Saatavuus on tärkeä asia etenkin korjattaessa vuotavia putkia. Tarvikkeita ei aina välttämättä ole saatavilla tukkuliikkeessä. Tähän on olemassa hyvä käytännön ratkaisu.
– Käytämme Onnisen tavarakonttia, jossa on aina haluamamme määrä muun muassa WehoPress-järjestelmän osia. Onninen
huolehtii, että kontissa on koko ajan sovittu
määrä kutakin tarviketta. Varaston koko on
pienempi, tarvikkeiden haku nopeutuu ja
helpottuu ja lisäksi saamme lisäalennuksen
sähköisestä kaupasta, esittelee Marko Suppula uutuutta.
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