
Property of HSF © This document may not be reproduced or disclosed to third parties without prior  written consent of HSF. All rights reserved  

  MI 1183 Rev B datum 16-11-2010   Pagina 1 van 2 

 Demontage van Renovatie koppeling ¾” bij aansluitingen bij GEEN of een NIET 
toegankelijke  kruipruimte als er GEEN meterput met mantelbuis aanwezig is  

MI 1183 
 Voor deze werkzaamheden moet de bewoner thuis zijn! 

1) Voorbereiding

 Renovatie koppeling 

 HSF koppeling 

-Sluit, na ontgraving het gas af aan de straatzijde.
-Spoel het gehele systeem, HSF koppeling aan straatzijde en de Renovatie
koppeling, schoon met water. (ontdoen van vuil/zand) Voorkom ten alle
tijde vervuiling

2) Demontage aan de straatzijde

 Aansluitleiding    Steunbus  HSF kopp. 

 Moer    Klemring 

 Ontspanningslus 

-Maak de HSF koppeling los door de Moer linksom te draaien, en de
aansluitleiding inclusief de klemring uit de koppeling te trekken. zie
hiervoor ook MI-1071.

- Verwijder de Moer en de Klemring van de Aansluitleiding.
- Kort de Aansluitleiding in tot er een onbeschadigd gedeelte over een
lengte van minimaal 38mm vanaf de voorzijde ontstaat.

-Schuif de Moer van de buis en draai de Moer op de HSF koppeling.
-Schuif ter voorkoming van vervuiling bijgeleverde zak over het buiseinde
en zet deze vast met de Tie-wrap.

-Schuif ter voorkoming van vervuiling bijgeleverde zak over de
Ontspanningslus en zet deze vast met de Tie-wrap.

3) 

-Verwijder de 2 Zeskantbouten uit de Gevelpassage
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4) 

Klemring 

-Draai de Renovatie koppeling linksom uit de Moer
-Breek zonodig de Klemring van de gasdoorvoerende leiding en` 
schuif de Moer van de Gasdoorvoerende leiding 

5) 

 Segmentankers 

-Verwijder de 4 Moeren en de 4 Ringen van Segmentankers.

-Verwijder de Gevelpassage 

6) 

-Demonteer de rest van de gasdoorvoerende leiding vanaf de vloer tot aan de meteropstelling

7)

-Slijp de Segmentankers af

-Dicht het bestaande gat met 2K snelschuim 

8) Montage nieuw systeem

- Breng een Gevelkruiper aan volgens MI 1173

- Breng een Ontspannings element aan zie MI-1133 stap 5,6 en 7

- Monteer aan de straatzijde af volgens MI-1071 (HSF-koppeling)
- Monteer verder af volgens instructie Stedin 


