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Multiseal® Gas 
Tätningsmedel för efterföljande tätning av gängor med 
tätningsgarn i inomhusgassystem med förzinkade stålrör. 
(Produkten är inte godkänd i Sverige)

Flytande tätningsmedel för gassystem med  
gängor med tätningsgarn

GAS- 
TÆTNINGSSYSTEM

DIN DVGW -registreringsnummer
NG-5153BL0184

ÖVGW-registreringsnummer
G 2.662

SVGW-registreringsnummer
15-027-7

BRUKSANVISNING: 
 
Multiseal Gas plasttätningar angriper inte plasttätningar i blandade installationer, 
förzinkade material, koppar, plast eller presskopplingar. Multiseal Gas kan också 
ledas genom rör med presskopplingar.

Behandling: Kraven i DVGW-arbetsbladet G 624 ”Efterföljande tätning av gasled-
ningar med gängor” gäller för behandlingen. Se till att ventilationen är tillräcklig före 
tätning med Multiseal Gas.

1. Bestäm gasläckagemängden enligt DVGW TRGI 2008
Multiseal Gas kan användas vid reducerad användbarhet. Reducerad användbar-
het föreligger när gasläckagemängden ligger mellan 1 och 5 liter per timme vid 
arbetstryck.

2. Kontroll av gasledningen
Demontera gasmätaren och alla gasaggregat. Montera stoppventiler på alla rörändar. 
Ändpluggar på blindledningar som är tryckbärande ska också ersättas med stopp-
ventiler. Kontrollera att stoppventilerna är korrekt monterade på gasledningarna. Gör 
en provtryckning enligt G 624.

3. Bestäm gasläckagemängden på nytt enligt DVGW TRGI 2008 (som i steg 1)

4. Rengöring av gasledningen
För att rengöra gasledningarna och ta bort damm, rost eller avlagringar ska en 
armerad tryckslang anslutas vid rörsystemets lägsta punkt där gasmätaren sitter och 
sedan dras till ett dammfilter eller utomhus. 

PÅFYLLNING AV OTÄTA GASLEDNINGAR
Skaka behållaren ordentligt före användning! 
Använd en kompressor på min. 250 l/min eller 1 flaska nitrogen för att fylla det otäta 
gasröret.

1. Fyll sakta installationen från den lägsta punkten och uppåt via den lägsta stopp-
ventilen. Vid påfyllningen kan en membranpump som drivs med nitrogen eller tryck-
luft användas. Kontrollera att det finns tillräckligt med Multiseal Gas tätningsmedel.

2. Fyll ledningsnätet försiktigt tills tätningsmedlet kommer ut vid stoppventilerna 
som monterats istället för gasaggregaten. Starta vid den lägst liggande stoppventi-
len – närmast påfyllningsstället – och avsluta vid den högst liggande stoppventilen 
längst bort. Montera avluftningsslangar på stoppventilerna och led dem till avluft-
ningsspänner för uppsamling av det utträdande medlet.

3. Efter korrekt påfyllning ska gasledningarna trycksättas med 4 bar plus 1 bar för 
varje 10 m höjd på den aktuella installationen. Tätningsmedlet pressas då in i de otäta 
gängorna med tätningsgarn.

4. För att kunna använda påfyllningsanordningen och tryckpumpen på andra platser 
under verkningstiden på 30 minuter är det tillåtet att ansluta en nitrogenflaska på 1-2 
l (max. 4 bar) vid gasledningens högsta punkt för att upprätthålla trycket.

TÖMNING AV GASLEDNINGEN
Sänk påfyllningstrycket försiktigt i ledningen. Töm därefter gasledningen vid den 
lägst liggande stoppventilen. Öppna då stoppventilerna vid gasutloppsplatserna. 
Koppla om membranpumpen på fyrvägsblandaren från ”pump” till ”sug”.

RENGÖRING MED RENGÖRINGSBOLLAR
När det inte längre kommer ut tätningsmedel från gasledningen ska alla gasled-
ningar rengöras med rengöringsbollar av skumgummi med en diameter 10 % större 
än ledningens area. Rengöringsbollarna förs in vid gasutloppsplatserna och trycks 
genom gasledningen med nitrogen eller tryckluft. Rengöringsbollarna trycker 
överblivet tätningsmedel framför sig och transporterar tillbaka det till påfyllnings-
behållaren. Rengöring med rengöringsbollar ska genomföras minst 2 gånger för att 
ta bort överblivna produktrester. Beroende på omständigheterna kan det även vara 
nödvändigt att göra om rengöringen med rengöringsbollar flera gånger!

Produkten kan återanvändas.
Förorenad produkt kan rengöras med en sil.

TORKNING 
Torkning görs med en torkfläkt. Vid torkning ska först avluftningsslangar och avluft-
ningsspänner monteras på nytt. Led ner avluftningsslangarna i avluftningsspänner-
na så att produkten inte läcker ut i omgivningen. Ställ upp torkfläkten fritt så att 
torkluften kan sugas in obehindrat. Rengör filtret om effekten sjunker. Torktiden bör 
vara ca 1 timme vid en rörlängd på 25 m vid 1”. Gasledningar med större diameter 
kräver längre torktid.Torkfläkten reducerar torktiden genom att den värmer upp 
luftströmmen. Multiseal Gas blir tjockflytande efter torkningen. Efter torkning ska en 
täthetskontroll enligt DVGW-TRGI 2008.

VARNING!
Multiseal Gas torkar snabbt. Rengöring med vatten kan göras inom en halvtimme. 
Intorkat material kan tas bort med lösningsmedel.

IDRIFTTAGNING AV GASINSTALLATIONEN 
Efter godkänd täthetskontroll kan ledningssystemet tas i drift igen enligt DVGW-TRGI 
2008. Följ dokumentationen i fråga om kvalitetssäkring.

Säkerhetsdata för Multiseal Gas:
Normala säkerhetsåtgärder vid hantering av kemikalier ska följas!

Förvaras oåtkomlig för barn!

Avfallshantering: Se säkerhetsdatabladet.
Blandningsförhållande: Får inte spädas
Hållbarhet: 2 år
Användningstemperatur: +5 till 10 °C
Produkten klarar temperaturer ner till max. -15 °C
Skaka/rör om produkten ordentligt före användning.

Emballage Vare-nr. EAN RSK-nr.

10 liter 8024100 5708923800381 4054439

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.multiseal.se


