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FORBEREDELSER
• Påse at sirkulasjonspumper er skrudd av, og at vannet er så
   statisk og kaldt som mulig. Omgivelsestemperaturen bør være  
   maks 20°C for optimal ytelse. 

MANSJETTMONTERING
• Velg mansjetten som passer rørdiameteren ved hjelp av 
   FRYSEGUIDEN på motsatt side eller informasjonen på
   flasken.

• Brett mansjetten rundt røret, med skjøten øverst.

• Stram snoren tett mot mansjetten/røret.
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FRYSEPROSESSEN
• Koble messingventilen til flasken, 
   sjekk først at ventiltappen er trukket 
   inn, pass på å IKKE stramme 
   for mye.

• Koble slangen til 
   mansjettventilen.

FRYSING PÅ REKKE
• Koble slangene til t-rør og mansjetter. Montér mansjettene
   med minst 50 cm avstand. Følg 
   fryseprosessen, og bruk DOBBEL 
   mengde gass som beskrevet i 
   FRYSEGUIDEN.

• Koble til vekten og les av totalvekt.

• Sjekk mengden gass som er nødvendig for å fryse røret i
   FRYSEGUIDEN på motsatt side.

• Åpne ventilen for å sikre en jevn strøm av ARCTIC SPRAY PRO 
    inn i mansjetten(e).

• Steng ventilen når vekten viser at korrekt mengde er tilført.

• Vent 1 minutt før arbeidet påbegynnes.

• Demontér delene i motsatt rekkefølge, rengjør, tørk og legg  
   tilbake i kofferten.

Denne HURTIGGUIDEN er laget for å vise hvor hurtig og enkelt 
det er å bruke ARCTIC SPRAY PIPE FREEZER. En detaljert 

FRYSEPROSEDYRE er vist på motsatt side.
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SIKKERHETSMERKNADER
• Unngå kontakt med hud og øyne. Ikke innhaler gass/damp/spray. Produktet 
   kan gi frostskader. Benytt hansker/briller for økt sikkerhet.

• Bruk av åpen flamme, varme eller røyking i nærheten av en Arctic Spray 
   gassflaske, frysemansjett eller damp kan produsere skadelig røyk. Ved 
   arbeid i nærheten av kjeler eller brennere, skru av enheten og slukk 
   eventuelle pilotflammer.

• Dette produktet er tyngre enn luft, sikre ALLTID at arbeidsområdet og
   omgivelsene er godt ventilert, spesielt i grøfter, krypkjellere og lignende.

• Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på vår hjemmeside 
   www.armaturjonsson.no
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FRYSEPROSEDYRE

1 - FORBEREDELSER
• Påse at kjeler/sirkulasjonspumper er skrudd av, og at vannet er så statisk 
   og kaldt som mulig. Omgivelsestemperaturen bør være maks 20°C for 
   optimal ytelse. Ved temperaturer over dette anbefaler vi at det benyttes 25% 
   mer Arctic Spray Pro.

2  - MANSJETT OG VENTIL
• Velg en mansjettstørrelse som passer til rørdiameteren (se FRYSEGUIDE). 
   Mansjettene er fleksible, og dekker rørdimensjoner litt mindre eller større 
   enn oppgitt diameter. Mansjetten må sitte tett mot røret, ellers vil fryseevnen 
   svekkes. Om du er i tvil, bruk en mindre mansjett.

• For å minimere risikoen for skade på røret, sørg for at det er minst 50 cm 
   avstand til rørende eller stengte ventiler ved montering av mansjetten. 
   Plasser mansjetten rundt røret, med skjøten øverst.

• Stram snoren tett mot mansjetten. La mansjetten sitte gjennom hele 
   fryseperioden, og fjern den først når arbeidet er fullført og kontrollert.

• Koble messingventilen til flasken, stram kun til med fingrene. Påse først at 
   ventiltappen er i tilbaketrukket stilling ved å skru regulatoren mot klokken.

• Press den blå nylonslangen inn i tilkoblingene på ventilen og mansjetten. 
   Påse at slangeendene er kuttet rett og uten skader, da dette vil medføre 
   lekkasje. (Se instruksjonene for bruk av PUSH FIT-KOBLINGER.)

• Koble vekten til ventilen på flasken og les av totalvekt for å sikre at det er 
   tilstrekkelig gass i flasken, ref fryseguide punkt 3.

PUSH - FIT KOBLINGER

Press slangen inn i 
koblingen til den ikke 

går lenger inn, trekk så 
tilbake for å låse.

For å løsne, press 
slangen inn i koblingen, 

hold inne kraven og 
trekk slangen ut.

Om koblingen lekker, 
kutt røret i 90° vinkel og 

koble til på nytt.

3 - FRYSEGUIDE
• Sjekk nødvendig mengde for å fryse røret i tabellen under. Tabellen er basert 
   på kobberrør ved maks 20°C omgivelsestemperatur. For plast-, jern- og alle 
   typer stålrør eller ved høyere omgivelsestemperaturer anbefaler vi å bruke 
   minst 25% mer ARCTIC SPRAY.

RØR Ø DOSE PER 
FRYSING

MANSJETT 
KODE FARGE VARIGHET 

ISPLUGG *
8 - 15mm 100g MUFF0 Gul 10 min
15mm (½”) 200g MUFF1 Grønn 20 min
22mm (¾”) 300g MUFF1 Grønn 25 min
28mm (1”) 500g MUFF2 Rød 30 min
35mm (1½”) 650g MUFF2 Rød 30 min
42mm (1¾”) 1000g MUFF3 Svart 30 min
54mm (2”) 1850g MUFF4 Svart 30 min
61mm (2½”) 2250g MUFF4 Svart 30 min

• Fortsett å tilføre kjølemediet til mansjetten(e) inntil du har tilført oppgitt 
   mengde i fryseguiden. Under denne prosessen kan det høres et ‘KLIKK’ fra 
   røret. Dette indikerer at det har blitt dannet en solid isplugg, og at arbeid på 
   røret kan startes.

• Bruk aldri mindre kjølemedium enn oppgitt. Om du er i tvil, eller om 
   omgivelsestemperaturen er over 20°C, bruk alltid mer gass. 

• Etterfyll etter at halve tiden i fryseguiden er gått.

5 - FRYSING AV VERTIKALE RØR
Følg fryseprosedyren. Etter en kort periode med tilførsel av frysegass kan 
det begynne å lekke væske fra underkant av mansjetten. Stopp tilførselen et 
øyeblikk, la det nederste området fryse og gjenoppta tilførselen. Dette gjentas 
etter behov. Når minst riktig mengde er tilført og du er sikker på at røret er 
fryst kan arbeidet påbegynnes.

6- FRYSING PÅ REKKE
Koble den korte slangen fra t-røret til ventilen. Press helt inn. Koble de to 
slangene til t-røret og mansjettene. Sørg for at mansjettene monteres minst 
50 cm fra hverandre. Følg fryseprosedyren, og benytt DOBBEL mengde angitt i 
FRYSEGUIDEN.
*Det anbefales å bruke kompresjons- eller push-fit koblinger.

BEHOV FOR YTTERLIGERE ASSISTANSE?

Kontakt Armaturjonsson AS
22 63 17 00
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* Dette er den gjennomsnittlige tiden ispluggen varer under optimale forhold. Om du er i 
tvil, bruk mer frysegass etter at halve tiden har gått.

• Når du er klar til å fryse, åpne ventilen og la kjølemediet strømme 
   inn i mansjetten(e). Når mansjetten(e) når metningspunktet vil flytende 
   kjølemedium lekke ut. Reduser da gjennomstrømningen til lekkasjen 
   stopper, MEN pass alltid på at det tilføres kjølemedium til mansjetten(e).

7 - FRYSING NÆR VENTILER
Der det er mulig, sørg for minst 50 cm avstand mellom punktet som skal 
fryses og stengt ventil. Dette for å minimere risiko for skade på røret.
Der dette ikke er mulig anbefales det å åpne ventilen før frysing, men kun 
dersom dette ikke fører til gjennomstrømning i røret.
Dersom ventilen må holdes stengt, monter mansjetten og tilfør frysegass i 
mansjetten så nærme ventilen som mulig.

4 -FRYSEPROSEDYRE


