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GENERELT
Denne montagevejledning omfatter installationer, som 
er udført med LK Universalrør type X og A.
• Betegnelsen ”LK Universalrør X” eller ”Rør X” er  
 betegnelser for LK Universalrør PE-X af homogen  
 PE-Xa.
• Betegnelsen ”LK Universalrør A” eller ”Rør A” er            
 betegnelser for LK Universalrør ALUPEX, kompo-
 sitrør af PE-Xc / Aluminium / PE.

Begge rørtyper er beregnet til brug i såvel varme som 
i brugsvandsinstallationer, og kan takket være PE-X 
materialets meget gode kemikalieresistens også anven-
des til distribution af en næsten ubegrænset mængde 
af forskellige væsker. Se afsnittet ”Kemisk resistens”.

Håndbogen for LK Universal er en del af Va-godken-
delsen for både LK Universalrør X og A og bør være 
tilgængelig på arbejdspladsen.

Udover vejledningerne i dette afsnit fi ndes der separate
montagevejledninger til bl.a. rør, vægstøtter, vægdåser,
indbygningsskabe og fordelerrør. Disse medfølger
ved levering af de pågældende artikler.

OPBEVARING OG HÅNDTERING
LK Universalrør X må, ligesom andre fabrikater af 
PE-X rør, ikke opbevares eller monteres på en måde, 
som udsætter dem for direkte sollys. Emballage eller 
tomrør yder tilstrækkelig beskyttelse mod UV-stråling, 
men fritlagte rørender skal beskyttes. Efter bygningen 
er færdig, forudsættes det at rørene ikke udsættes for 
direkte sollys, andet end i korte perioder. Vinduesglas 
yder tilstrækkelig beskyttelse mod UV-stråling og 
påvirker derfor ikke rørenes gode langtids egenskaber.

LK Universalrør A er, sammenlignet med X-røret, mere
følsomt over for mekaniske påvirkninger. Ovalitet kan 
f.eks. opstå ved tryk- og stødpåvirkninger. For dimen-
sioner som leveres i lige længder kan deformation 
opstå ved bøjning.

BUKNING
Bukning af LK Universalrør X
Mindste anbefalede bukkeradier:

Bukningsmetode        Mindste bukkeradius ved rørdiameter
 X16 X20 X25 

Koldbukning uden fastgørelse 80 130 180
Koldbukning med fastgørelse 55 110 140
Varmbukning med bukkefi x 34 45 60

Koldbukning uden fastgørelse
Hvor montagestedet tillader store bøjningsradier an-
befales det at rørene bukkes uden fastgørelse. Store 
radier gør det nemmere at udskifte det indre rør uden 
ødelæggende indgreb i bygningen. For at kunne udskifte
rør i tomrør gælder angivelserne af det største antal 
bøjninger og minimumsradierne angivet i tabellen i 
afsnittet ”Udskiftning af rør i tomrør”.

NB! Vejledning vedr. rørbærere og fi xering i afsnittet 
”Rørtrækning i skelet- og gitterkonstruktioner” skal følges 
for at muliggøre udskiftning af rør i tomrør.

Koldbukning med fastgørelse
Det anbefales at bruge bukke. x, hvor PE-X rør skal 
fi xeres i bukket tilstand og hvor pladsen kræver små
bukkeradier. Sortimentet indeholder et antal forskellige 
bukkefi kseringer, f.eks. for tilslutning til radiatorer eller 
til rørudgang fra væg.

Varmebukning
Varmebukning anbefales, hvor der ønskes små radier. 
Varmebukning udføres således: PE-X røret frilægges 
fra det eventuelle tomrør, opvarmes, bukkes, hvorefter 
tomrøret skydes på plads. 

Opvarmning af røret skal udføres med varmluftpistol, 
ikke med åben fl amme. Røret opvarmes ved bukke-
stedet, indtil det bliver farveløst og gennemsigtigt. 
Dette sker ved en temperatur på mellem 120 og 130°C. 
LK Bukkefjeder skydes ind i røret, hvorefter det bukkes 
til den ønskede vinkel. Røret afkøles med enten vand 
eller luft, bukkefjederen trækkes ud og bukningen 
er udført. Ved opvarmning og bukning påvirkes det 
iltdiffusionstætnende lag på røret, hvilket dog kun har 
en kosmetisk betydning. En færdig varmbukning kan, 
takket være PE-X materialets termiske hukommelse, 
let rettes ud igen ved opvarmning af røret.
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Bukning af LK Universalrør A
Bukning udføres med bukkefjeder og rørbukkemaskine 
eller med de bare næver uden rørbukker. Til forskel fra 
X-røret er varmbukning ikke muligt.

Rørbukker og bukkefjeder.

Mindste anbefalede bukkeradier:
• Ved bukning med bukkeværktøj  .....................3 x dy
• Ved bukning uden bukkeværktøj  ................... 5 x dy 

SAMLING
Samtlige dele, som er i kontakt med vand, i LKs fi ttings 
system er fremstillet af afzinkningsbestandig messing.

NB! Ved indstøbning skal fi ttings beskyttes mod
direkte kontakt med beton. På grund af de ammoniak-
rester, som forefi ndes i beton.

Va-godkendelse for LK PressPex gælder kun for 
samling med LK Universalrør. Under forudsætning af 
at der foreligger Va-godkendelse for samling af PEX -
rør med andre fabrikater af klemringsfittings kan 
LK Universalrør X samles med disse. 

LK Universalrør X samles med fi ttings iht. nedenstå-
ende:
• LK PressPex: pressfi ttingssystem som monteres 
 vha. et separat presseværktøj.
• LK Samlingssæt PE-X: klemringssystem som mon-
 teres på LK Conex kobberrørsfi ttings. Samlings-
 sættet erstatter den hidtidige klemring og omløber,  
 som er beregnet til kobberrør. Enkel montage vha. 
 håndværktøj. 

Under forudsætning af at der foreligger godkendelse
for samling af PE-X-rør kan der også anvendes andre
fabrikater af klemringsfi ttings til LK Universalrør X. 

LK Universalrør A samles med fi ttings iht. følgende:
• LK PressPex: pressfi ttingssystem der monteres vha.
  et separat presseværktøj.
LK PressPex-fittings kan anvendes til samling af 
andre kompositrør under forudsætning af at rørene 
har de samme mål, som angivet i fittingens god-
kendelse samt at der foreligger godkendelse fra LK.

LK PressPex, LK Samlingssæt PE-X.

Tryk- og temperaturområde:
LK:s samlingssystemer, både pressfi ttings og klem-
ringsfi ttings er godkendte til samme tryk- og temperatur-
områder som universalrørene, dvs. 1,0 MPa ved +95°C.

Samling med LK PressPex, pressfi ttings
PressPex-fi ttings monteres vha. et separat presseværk-
tøj. Montage skal udføres som angivet i afsnittet 
”Udførelse af samlinger”.

Til presning af fi ttings må der kun anvendes presse-
maskiner og pressekræfter, som er angivet i afsnittet 
”Presseværktøj”.

Der kan anvendes forskellige fabrikater af presbakker
under forudsætning af at bakkerne er beregnet til 
LK PressPex-fi ttings. Dette vil fremgå af den bogstavs-/
talkombination som er angivet på presbakkerne.

Mærkning
• PressPex-fi ttings som er beregnet til LK Universal-
 rør X er udstyret med presmuffer med hvid plast-
 ring.
• PressPex-fi ttings som er beregnet til LK Universal-
 rør A er forsynet med presmuffe med rød plastring.
• PressPex-fi ttings som passer til både LK Universal-
 rør X og A (gælder kun dim.16) er også udstyret med 
 presmuffe med hvid plastring.
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På fi ttingskroppen er den rørdimension (dy x gods-
tykkelse) som fi ttingen er beregnet til indgraveret, f.eks. 
25 x 3,5.

På emballage er dimensionsbetegnelsen angivet, f.eks. 
X25, hvilket betyder at fi ttingen er beregnet til LK Uni-
versalrør X med dimensionen 25 x 3,5.

Mærkning af PressPex-fi ttings.

Sortiment
LK PressPex er et komplet samlingssystem til LK Uni-
versalrør X og A. Systemet indeholder T-stykker, 
bøjninger, samlemuffer, reduktionsringe, muffer til 
overgang til et andet rørmateriale m.m. Hele Press-Pex-
sortimentet fremgår af LK Universals produktkatalog.
   
Presseværktøj
Til samling af pressfi ttings kræves der altid en presse-
maskine med tilhørende presbakker. Pressemaskiner 
fi ndes i såvel nettilsluttet som batteridreven udførsel. 
Til arbejde i gnistfrie miljøer fi ndes der også hånddrevet 
presseværktøj. Under forudsætning af at kraften fra 
pressestemplet er mellem 30-40 kN kan der anvendes
pressemaskiner af fl ere forskellige fabrikater til LK Press-
Pex. Forskelligt fabrikat af presbakker kan også 
anvendes forudsat at bakkerne er forsynet med en 
særlig kontur til LK PressPex. Dette kontrolleres vha. 
den bogstavs-/talkombination som er angivet på pres-
bakkerne. Ved usikkerhed anbefaler vi at man anvender
de pressbakker, som er angivet i LKs produktsortiment.

Pressemaskiner i tre udførelser nettilsluttet, batteridrevet 
og håndværktøj til gnistfrie miljøer.

NB!
• Følg altid vejledningen fra maskin- og presbakke-
 fabrikanten.
• Følg altid den udførelsesvejledning som er angivet 
 i denne montagevejledning.

Funktion
Pressemaskinens bakker former fi ttingens presmuffe 
til en tæt og uløselig forbindelse mellem rør og fi ttings-
krop.

Presseprocessen afbrydes automatisk, når det højeste 
pressetryk er opnået, dvs. når presbakkerne er lukket 
helt sammen.

A. Fittinghus af afzinkningsbestandigt messing.
B. Plastring der sikrer at aluminiumslaget i Alupex-
 røret ikke kommer i kontakt med messing-
 materialet i fi ttingen.
C. Pressmuffe af rustfrit stål med hul for visuel kontrol 
 af at rørenden er skubbet helt i bund i fi ttingen.
D. O-ring 1, placeret under det første pressespor.
E. O-ring 2, placeret mellem det 1. og det 2. presse-
 spor.

Kontrol med presbakker
Presbakkerne er støbt i stål af høj kvalitet og derefter
præcisionsslebet til det eksakte mål for fittingen. 
Presbakkerne har meget lang levetid, men skal dog 
kontroleres. Kontrol bør udføres mindst 1 gang om 
måneden.
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Ved tæt lukkede presbakker må der ikke fi ndes lufthuller 
imellem bakkerne. Lufthuller tyder på slitage i bakkernes
bevægelige dele og bakkerne skal udskiftes.

Sikkerhedsvejledning
For sikkerhedsvejledning og for øvrige brugsvejled-
ninger henvises til dokumentationen for den aktuelle 
pressemaskine.

Udførelse af samlinger
Samling af LK Universalrør X og A skal udføres som 
her angivet.

Trin 1
LK Universalrør type X kappes nemmest over med en 
rørsaks. LK Universalrør type A skal kappes over med 
en rørskærer. Nedstryger må ikke bruges.

Trin 2
For både LK Universalrør X og A gælder at rørenderne 
skal afgrates indvendigt for at undgå at skade O-ringen 
i fi ttingen eller skubbe den ud af sit leje, hvilket kan 
medføre en lækage i samlingen. Røret skal rengøres 
for eventuelle spåner efter afgratningen.

LK Universalrør X kan afgrates med samme type værktøj 
som anvendes til afgratning af kobberrør.

LK Universalrør A skal kalibreres og afgrates med 
LK Press-Pex Kalibreringsværktøj.

Trin 3
Kontroller at fi ttingen er fri for snavs og at O-ringene 
sidder fast.

Trin 4
Den afgratede rørende skydes ind i fi ttingen mod den
første O-ring og dernæst med et let vrid, ind til bunden 
af fi ttingen. Kontroller gennem kontrolhullet i press-
muffen, at røret er helt i bund i fi ttingen.

NB! Afgratningen af pex rør - som vist i trin 2 og 
vridningen af pex rør - som vist i trin 4, er yderst 
vigtige punkter, for at O-ringene ikke skubbes væk 
fra sit leje, og dermed forsager utætheder.
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Trin 5
Marker indstiksdybden. Dette skal gøres for at man på 
en nem måde kan kontrollere at røret ikke er gledet ud 
af fi ttingen, inden presningen udføres.

Trin 6
Kontroller at presbakkkerne er rengjorte og at låse-
bolten er skudt helt ind i maskinens befæstigelse. 
Presseværktøjet sættes på plads og den automatiske
presning kan starte.

NB! Presbakkerne skal ligge vinkelret på fi ttingen
i presseøjeblikket for at opnå en korrekt samling.

Trin 7
For maskiner med manuelt returløb skal det kontrolle-
res at presbakkerne er helt sammenpressede inden 
returløbet startes. En åbning forrest på bakkerne 
kan skyldes at et fremmedlegeme er havnet mellem 
bakkerne, og derfor hindrer en sammenpresning. 

For maskiner med automatisk returløb er det især 
vigtigt at man kontrollerer, at der ikke fi ndes fremmed-
legemer mellem bakkerne før presningen startes, da 
bakkerne automatisk slår retur, når fuld pressekraft 
er opnået. Dette kombineret med en visuel kontrol af 
den færdige samling, indikerer at presningen er blevet 
udført korrekt.

NB! Kun tæt lukkede pressbakker garanterer en
tæt og holdbar samling

NB!
LK anbefaler at rør i ”rør-i-rør-systemer” mellem to synlige koblingspunkter skal være uden samlinger, eller at 
samlingerne er placeret i bokse med lækageindikering. En samlingsfri installation er altid den sikreste.
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Samling med klemringsfi ttings
Rørdele fra LK Conex fi ttingssortiment som er beregnet 
til kobberrør kan nemt ændres til klemringsfi ttings til 
LK Universalrør vha. LK Samlingssæt som består af en
støttebøsning og en slidset klemmering til Universal-
rørene.

LKs sortiment af samlingssæt fremgår af ”LK Universal 
- Produktkatalog”.

Andre fabrikater af klemringsfi ttings kan anvendes 
under forudsætning af at fi ttingen er typegodkendt til 
samling af PE- X-rør med de dimensioner (dy x godstyk-
kelse) som angivet på røret.

Funktion
Ved samling klemmes den slidsede ring sammen 
således at den presser røret og støttemuffen sammen 
til en tæt og træksikker forbindelse. Samtidigt presses 
støttemuffen ind i fi ttingkroppens sæde, som er forsynet 
med en konisk tætningsoverfl ade. Som en yderligere 
sikkerhedsforanstaltning er støttemuffen udstyret med
en O-ring af EPDM-gummi. Takket være den slidsede 
klemring kan en sammenpresset fi tting demonteres.

           A    B             C           D          E

A. Fittinghus, f.eks. T-stykke, vinkel m.m.
B. Støttebøsning
C. Slidset klemring
D. Klemringsomløber
E. LK Universalrør

Montage
Røret skal kappes vinkelret. LK Universalrør X skal 
kappes med rørsaks, Universalrør A med rørskærer. 
Nedstryger må ikke avendes pga. spåner, der til trods 
for omhyggelig rengøring kan sidde tilbage i rørsystemet 
og forårsage forstyrrelser i armaturer og ventiler m.m.

NB! For at støttebøsningens O-ring ikke skal skades 
eller forskydes fra sin placering, skal røret affases ind-
vendigt.
LK Universalrør A affases med LK PressPex Kalibre-
ringsværktøj, som ud over affasningen af rørenden, 
kalibrerer røret for eventuel ovalitet og dimensions-
ændring forårsaget af rørskæreren.
LK Universalrør X affases med samme type værktøj 
som anvendes til afgratning af kobberrør.

Omløberen skal spændes så langt ned med håndkraft 
som muligt, og derefter med en fast nøgle ca. ¾ omdrej-
ning. Efter min. 2 timer skal der efterspændes med 
ca. ¼ omdrejning. Behovet for efterspænding kan 
variere p.g.a. montagetidspunktet samt de små varia-
tioner i ydermål og godstykkelse som altid forekommer 
ved PE-X-rør, uanset fabrikat.

OPHÆNGNING OG FASTGØRELSE
Temperatursvingninger forårsager bevægelser i led-
ningsnettet uanset rørmateriale. I rørledningssystemer,
som er opbygget af LK Universalrør X eller A kan 
ekspansionssvingningerne optages i systemets natur-
lige retningsforandringer. Separate ekspansions-
optagende anordninger kan derfor i de fl este tilfælde 
erstattes af rørbærerer og fi xpunkter.

De ophængnings- og fastgørelsesafstande, som an-
befales er primært beregnet til at beskytte rør og fi ttings 
mod kræfterne fra ekspansions- og sammentræknings-
bevægelserne. Til trods for en præcis ophængning og
fastgørelse kan ekspansionen forårsage at rørene 
hænger i mindre sinuskurver mellem fastgørelses-
punkterne. Hvis det er vigtigt at have en helt lige rør-
ledning, anbefales det at al ekspansion ledes hen imod
de ekspansionslyrer, som er beskrevet i afsnittet 
”Ekspansionsoptagende anordninger” i håndbogens 
projekteringsvejledning.

For nemmeste montage og for at få det bedste resultat 
mht. udseende anbefales det at bruge LK Universalrør A
i lige længder til synlig montage. Universalrør X på 
rulle anbefales for skjult montage og for montage på 
f.eks. kabelbakker.

Ophængning skal udføres med rørbærere med gummi-
indlæg, LK Rørbærer for PE-X-rør, og spændes ind 
til ”glidelejet”, således at aksiale bevægelser tillades. 
Fastgørelse til bygningsstrukturen udføres med pendel 
til loftsbeslag. Pendellængder bør ikke være større 
end 150 mm.

Fastgørelse udføres også med LK Bøjler til PE-X-rør 
men med bøjlen spændt ind til ”fastgørelsespunkt” 
således at røret bliver forhindret i at bevæge sig i 
aksiale retninger. For fl ere oplysninger om montagedele 
vedr. stabil og bevægelseshindrende befæstigelse til 
bygningsstrukturen henvises til rørgrossisternes sor-
timent.
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Ophængning mellem ophængnings- og fixpunkter 
skal udføres hvor der forekommer risiko for bevægelser 
i ledningsnettet, f.eks. ved en brat lukning af blandings-
batterier og tapventiler i en brugsvandsinstallation. 
Ophængningen sikrer mod skader på rørledningen og 
at svingningerne ikke forplantes til bygningskroppen. En 
sådan ophængning kan udføres med kabelstrips eller 
lignende, direkte på universalrøret eller på et eventuelt 
tomrør, under forudsætning af at tomrøret ikke skades 
eller deformeres.

Vandret montage
Ved vandret montage skal fi xering udføres ved gren-
rør, hvis ikke afgreningens længde er tilstrækkelig, 
jf. afsnittet ”Ekspansionsoptagende anordninger” i 
projekteringsvejledningen. Fastgørelse skal også ud-
føres, hvor ekspansionsbevægelser skal styres hen
til separate ekspansionslyrer. Ved montage på kabel-
bakker eller lignende anbefales en enkelt rørbærer 
mellem eventuelle fi xpunkter.

Ophængning mellem fixpunkter skal udføres iht. 
tabellen herunder.

Synlig montage (under loft eller lignende):
LK Universalrør Største afstand mellem rørbærere

X16 - X25 0,5 m
A16 och A20 1,0 m 
A25 och A32 1,5 m
A40 och A50 1,8 m

Skjult montage (i udsparringer eller lignende):
LK Universalrør Største afstand mellem rørbærere

X16 - X25 1,5 m
A16 - A50 2,0 m

Lodret montage
Ved en lodret montage skal fastgørelse udføres ved 
afgreninger, hvis afgreningens længde ikke er tilstræk-
kelig, jf. afsnit ”Ekspansionsoptagende anordninger” i 
projekteringsvejledningen.

Ophængning mellem fi xpunkter skal udføres iht. tabellen
herunder.

Synlig montage:
LK Universalrør Største afstand mellem rørbærere

X16 - X25 0,5 m
A16 - A25 1,5 m  
A32 - A50 2,0 m

Skjult montage:
LK Universalrør Største afstand mellem rørbærere

X16 - X25 2,5 m
A16 - A50 2,5 m  

TÆTHEDSPRØVNING
Tæthedsprøvning af rørsystemet med LK Universalrør
bør udføres med vand. Ved prøvning skal rørsystemet
tryksættes med 1,3 gange det beregnede arbejdstryk.
Prøvningstiden skal være min. 120 min..

Tæthedsprøvning med gas/luft kan undtagelsesvis 
udføres under forudsætning at de Arbejdstilsynets  
gældende regler herfor følges.

Tæthedsprøvning af rørsystemer for drikkevand skal 
udføres med vand af drikkevandskvalitet.

Ved prøvning med vand skal rørsystemet fyldes med
vand og udluftes inden trykket øges til den krævede 
værdi. Efter tryksætning kan en trykforøgelse fore-
komme, hvilket er helt normalt i rørsystemer af plast. 
Når den eventuelle trykforøgelse er ophørt, skal trykket 
justeres til det ønskede prøvetryk.

Under trykprøvningen skal samtlige samlinger besig-
tiges for at sikre:
• At der ikke forekommer smålækager (sivere). Denne 
 kontrol er meget vigtig, da sådanne lækager ikke 
 altid kan afl æses på trykudstyrets manometer.
• At samtlige klemringskoblinger er efterspændte og 
 at samtlige PressPex samlinger er pressede. Vær 
 opmærksom på at en PressPex samling oftest er tæt 
 selv om den ikke er presset.

OVERSKUDSMATERIALE / GENBRUG
LK tilbagetager hverken emballagemateriale eller 
tiloversblevet materiale med undtagelse af materiale i
ubrudt og uskadt emballage.

Ingen dele i LK Universalsystem er klassifi ceret som 
farligt affald.

Restmaterialer fra Universalrør X og A betragtes som 
brændbart affald.



Tætning yderste 
vægbeklædning.

Tætning øverste 
gulvbelægning.
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INSTALLATIONSEKSEMPLER
De viste installationseksempler omfatter primært instal-
lationer med LK Universalrør X.

LK Universalrør A i mindre dimensioner, som leveres 
i rulle kan, pga. det indbyggede aluminiumslag, hånd-
teres og installeres på samme måde som bløde, uisole-
rede kobberrør på rulle. Separate installationseksempler
er derfor ikke vist.

Placering af fordelerrør
Hvis muligt, skal fordelerrør monteres:
• På et lavere niveau, end de brugsvandsinstallationer 
 eller radiatorer, som betjenes.
• I områder som er forsynet med gulvafl øb, eller på 
 steder, hvor lækagevand let og hurtigt kan ses.

Tomrør skal så vidt muligt have sin udmunding uden for 
bygningskroppen, eller udstyres med LK Endetætning 
således at eventuelt lækagevand tvinges ud i tomrøret 
ved fordelingsstedet.

Til fordelerrør i radiatorsystemer, som monteres med krav
på udluftning anbefales LK Udlufter til fordelerrør.

Tomrør skal have deres udmunding uden for væg eller 
over gulv. Tætning skal gøres mellem tomrør og gulvets 
eller væggens ydre lag.

Udskiftning af rør i tomrør
Et skadet Universalrør X kan normalt udskiftes uden 
ødelæggende indgreb i bygningen. Dog under forud-
sætning af at installationen er blevet udført iht. vejled-
ningen om mindste bøjningsradier, største antal bøj-
ninger og at LK Fikseringsskiver og LK Rørbærere til 
tomrør er blevet anvendt i det omfang, som montage-
vejledningen foreskriver.

Antal bøjninger Tomrørsdim. Mindste radius

 1 bøjning á  90º 25 100 mm
  34 140 mm
 2 bøjninger á 90º 25 180 mm
  34 200 mm
 3 bøjninger á 90º 25 og 34 300 mm

Udtrækning af et beskadiget inderrør gøres nemmere 
på følgende måder:

• Blødgøring af røret ved f.eks. gennemskylning med 
 varmt vand eller med varm luft.
• Gennemskylning af tomrøret med en opvaskemiddel-
 opløsning eller lignende middel, som mindsker frik-
 tionen mellem tomrør og inderrør. Læg mærke til at 
 tomrøret skal spules rent og tørres efter en sådan 
 gennemskylning.

Montage af nyt inderrør gøres nemmere vha. følgende 
midler:
• Rørenderne kan snittes til en skarp spids for at undgå 
 at de sidder fast i tomrørets riller.
• Inderrøret kan fugtes med vand, evt. med tilsætning 
 af en opvaskemiddelopløsning.
• Træktråd kan anvendes.

Trækning af nyt inderrør gøres nemmere, hvis rørenden 
spidses til.

Rørtrækning i gitter- og skeletkonstruktioner
Ved installation med Rør-i-Rør i skeletkonstruktioner 
skal tomrøret altid fastgøres til vægskellettet eller 
gulvbjælker som følger:
• I begyndelsen og i slutningen af hvert bøjning.
• På lige strækninger med mindst et fastgørelsespunkt 
 for hver anden meter.



LK Bøjler.

LK Fixeringsskive 
hver anden meter 
på lige strækninger 
samt i bøj.

Fastbinding på 
armering med 
c/c min. 1 m.
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Rørene skal ikke trækkes helt ret mellem tilslutnings-
punkterne. Bløde kurver giver inderrøret mulighed for 
at ekspandere i mellemrummet og mindsker dermed 
ekspansionsbevægelserne i endepunkterne.

Udover fastgørelse skal bøjlemontage udføres således 
at eventuelle bevægelser i ledningsnettet, som kunne 
skyldes f.eks. hastige trykændringer, ikke forårsager en 
forstyrrende lyd eller giver slidskader på tomrøret.

Fastgørelse og bøjlemontage skal udføres med 
LK Fikseringsskive og LK Bøjler til tomrør. Som beskyt-
telse mod at komme til at sømme hul igennem røret 
anbefales det at bruge LK Sømbeskyttelse.

Fastgørelse og bøjlemontage af Rør-i-Rør i bjælke-
konstruktioner.

Rørtrækning i betonkonstruktioner
I betonkonstruktioner kan tomrøret fastgøres til arme-
ringen med kabelstrips ellers lignende. Afstanden 
mellem fastgørelsespunkterne skal være højst 1 m for 
at undgå at rørene fl ytter sig ved tilstøbningen. Kabel-
strippen må ikke spændes så hårdt at tomrøret defor-
meres ellers beskadiges. Rørene skal ikke trækkes 
helt lige mellem forbindelsespunkterne. Bløde kurver 
lader det indre rør få et påkrævet ekspansionsområde 
og mindsker derved ekspansionsbevægelserne i rørets 
endepunkter.

Fastgørelse på armering.


