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Multiseal® Gas 
Tætningsmiddel til efterfølgende tætning af gevindsamlinger 
med pakgarn i indendørs gassystemer i forsinket stålrør. 
(Produktet er ikke godkendt i Danmark)

Flydende tætningsmiddel til gassystemer 
med gevindsamlinger med pakgarn

GAS- 
TÆTNINGSSYSTEM

Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer. Med forbehold for tekniske ændringer. Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk

DIN DVGW -registreringsnummer
NG-5153BL0184

ÖVGW-registreringsnummer
G 2.662

SVGW-registreringsnummer
15-027-7

BRUGSANVISNING:
 
I blandede installationer, forzinkede materialer, kobber, plastic og pressfittings ang-
riber Multiseal Gas ikke plasticpakningerne. Multiseal Gas må også ledes igennem 
rør med pressfittings.
Behandling: Kravene i DVGW-arbejdsark G 624 “Efterfølgende tætning af gas-
ledninger med gevindsamlinger” gælder for behandlingen. Sørg for tilstrækkelig 
udluftning inden tætningen med Multiseal Gas.

1. Bestem gaslækagemængden iht. DVGW TRGI 2008
Multiseal Gas kan anvendes ved reduceret brugbarhed. Reduceret brugbarhed 
forefindes, hvis gaslækagemængden er mellem 1 og 5 liter i timen ved driftstryk.

2. Kontrol af gasledningen
Afmonter gasmåleren og alle gasenheder. Monter stophaner på alle rørender. 
Lukkepropper på blindledninger, der stadig er trykbærende, skal også fjernes og 
erstattes med stophaner. Sørg for, at stophanerne er skruet godt fast på gasrørene. 
Gennemfør belastningsprøve iht. G 624.

3. Bestem igen gaslækagemængden iht. DVGW TRGI 2008 (som ved 1.)

4. Rengøring af gasledningen
For at rengøre gasledningerne for støv, rust og aflejringer skal der på rørsystemets 
laveste punkt, hvor gasmåleren sidder, tilsluttes en armeret trykslange, der ender i 
et støvfilter, fortrinsvis i fri luft. 

FYLDNING AF DE UTÆTTE GASLEDNINGER
Ryst beholderen grundigt inden brug! 
Til at fylde det utætte gasrør anvendes en kompressor med en kapacitet på 
min. 250 l/min eller 1 flaske nitrogen.

1. Fyld langsomt installationen fra det laveste punkt og op via den nederste sto-
phane. Til fyldningen anvendes en membranpumpe, der kan drives med nitrogen 
eller trykluft. Sørg for, at der er tilstrækkeligt Multiseal Gas-tætningsmiddel.

2. Ledningsnettet skal forsigtigt fyldes, til produktet udtræder ved stophanerne, 
der er monteret i stedet for gasenhederne, startende ved den laveste stophane 
– nærmest påfyldningsstedet – til den højeste, fjernest beliggende stophane. På 
stophanerne er der monteret udluftningsslanger, der ender i udluftningsspande, 
hvor det udtrædende middel opsamles.
3. Efter korrekt påfyldning skal gasledningen påføres 4 bar plus 1 bar for hver 10 m 
højde på installationen, der skal tætnes. Derved bliver tætningsmidlet presset ind 
pakgarnet i de utætte gevindsamlinger.

4. For at kunne bruge fyldeanordningen og trykpumpen andetsteds under vir-
ketiden på 30 minutter er det tilladt at tilslutte en nitrogenflaske på 1-2 l volumen 
(maks. 4 bar) på gasledningens højeste punkt for at opretholde trykket.

TØMNING AF GASLEDNINGEN
Fyldetrykket i ledningen aflastes forsigtigt. Derefter tømmes gasledningen via den 
nederste stophane. Til dette formål åbnes stophanerne på gasudtagningsstederne.

Membranpumpen omstilles på firvejsblanderen fra “pumpe” til “suge”.
Rengøring med rensebolde
VIGTIGT: Løsn og afmonter sugestudsten i beholderen inden brug af rense-
bolde!
Når der ikke mere løber tætningsmiddel ud af gasledningen, skal hver gasledning 
rengøres med svampekugler (rensebolde) med en diameter 10 % større end led-
ningens tværsnit. Renseboldene indføres ved gasudtagningsstederne og trykkes 
igennem gasledningen med nitrogen eller trykluft. Renseboldene skubber det res-
terende tætningsmiddel foran sig og transporterer det tilbage til fyldebeholderen. 
Rengøring med rensebolde skal gennemføres mindst 2 gange for at fjerne over-
skydende produktrester. Afhængigt af forholdene kan det også være nødvendigt at 
gentage rengøringen med rensebolde flere gange!

Produktet kan genanvendes.
Forurenede produkter kan rengøres med en si.

TØRRING
Tørring foregår med en tørreblæser. For at gøre dette skal udluftningsslanger og 
udluftningsspandene monteres igen. Før udluftningsslangerne ned i udluftningss-
pandene, så udløbende produkt ikke forurener omgivelserne. Tørreblæseren skal 
opstilles frit, så tørreluften kan indsuges uhindret. Rengør filteret, hvis ydelsen 
falder. 
Tørretiden bør være ca. 1 time ved en rørlængde på 25 m ved 1”. Gasledninger med 
større diametre kræver længere tørretid.
Den nye tørreblæser reducerer tørretiden ved at opvarme luftstrømmen. Multiseal 
Gas forbliver tyktflydende efter tørringen.
Efterfølgende skal der gennemføres en tæthedskontrol iht. DVGW-TRGI 2008.

ADVARSEL!
Multiseal Gas tørrer hurtigt. Rengøring med vand er mulig inden for en halv time. 
Indtørret materiale kan fjernes med opløsningsmiddel.

IDRIFTTAGNING AF GASINSTALLATIONEN:
Efter en vellykket tæthedskontrol skal ledningsanlægget tages i drift igen iht. 
DVGW-TRGI 2008. Følg dokumentationen vedrørende kvalitetssikring.

SIKKERHEDSDATA FOR BCG GAS 2000:
De sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier skal 
overholdes!

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse: se sikkerhedsdatablad.
Blandingsforhold: Bruges ufortyndet
Holdbarhed: 2 år
Min. håndteringstemperatur: +5 til 10 °C
Produktet kan modstå temperaturer ned til maks. -15 ° C
Produktet skal rystes/omrøres grundigt før brug.

Emballage Vare-nr. EAN VVS-nr.

10 liter 8024100 5708923800381 251207110


