
Tabel 

Maks. kabeldiameter for rør med 1 kabel eller summen af 2 kabler.
Alle TDUX størrelser tætner tomt rør for rørdiameteren ifølge tabellen. (alle mål er i mm)

Generelt

TDUX anvendes til tætning af kabelrør indendørs i kældre, på centraler og i teknikhuse, hvor indtrængende insekter / vand er uønsket.

TDUX tætner i rør med eller uden kabler. Den kan monteres selv om at der er vand i røret.
Se også under punkt 6. Demontering af TDUX.
Undgå at den installerede TDUX udsættes for direkte sollys.

(*) OBS: Skal der tætnes mellem 3 eller flere kabler, skal den samlede kabeldiameter beregnes. Fra maks. kabeldiameteren, som fremgår af 
tabellen, skal der fratrækkes 5 mm for hver TDUX-CL mastikklemme der anvendes, for at få den rigtige maks. kabeldiameter i røret.

TDUX-CL-60

TDUX-CL-40

1 Information 

Opbevaring
Smøremidlet beskyttes fra frost. Ved kontakt 
med øjet, skyl med rent vand i 15 minutter 
med åbent øje. Søg læge hvis irritationen 
fortsætter.
Ved hud irritation, vask med mild sæbe og 
vand.

TDUX
I N S T A L L A T I O N S  I N S T R U K T I O N

Tætning af kabelrør

 Produkt TDUX-75 TDUX-90 TDUX-100 For at tætne mellem 3 eller 
 Navn    flere kabler anvendes
 Rørets indre Ø mm mm mm mastikklemme TDUX-CL (*)
 100  83 80
 95  76 74
 90  70 66
 85  62 60
 80  54 52
 75 56 50 45
 70 46 42
 65 40 30
 60 30 22
 55 28 

Udarbejdet i samarbejde med TDC

Kulsyrepatron
Gastrykket i kulsyrepatronerne er ca. 
60 bar ved rumtemperatur. Maks. 
anvendelsestemperatur 50 °C. Den bør 
opbevares tørt og køligt. Den må kun 
anvendes i forbindelse med trykværktøjet 
TDUX-IT-16. Forkert brug kan være farligt. Tag 
ikke direkte på patronen efter påfyldning af 
en TDUX.

A Trykværktøjet bruger en kulsyrepatron 
og er forsynet med et manometer og en 
sikkerhedsventil.

2 Værktøj
TDUX’en må kun tryksættes med godkendte 
værktøjer. Disse må have en kapacitet som 
kan blæse TDUX’en op til et tryk på 
3,0 ± 0,2 bar. Trykværktøjet TDUX-IT-16 er 
godkendt hos TDC.

B Til Trykværktøj TDUX-IT-16 anvendes en 
16 gram kulsyrepatron. En æske indeholder 
10 stk. kulsyrepatroner.
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3.1 Vigtigt: Rengør altid indersiden af røret 
og kabelkappen, evt. med Maxi 3.

3.2 Smør evt. kabelkappen med smøremidlet, 
det kan lette installationen.

3.3 Fjern beskyttelsespapiret på ydersiden og 
smør mastikken og TDUX’en.

3.4 Fjern beskyttelsespapiret på indersiden og 
smør mastikken og TDUX’en.

3.5 Smør også på og rundt om 
påfyldningsstedt.

3.6 Placer TDUX’en omkring kablet og før den 
ind i røret.

3.7  Er der 2 kabler i røret, så placeres 
TDUX’en som vist, startende omkring det 
største kabel.

3.8  Placer påfyldningsrøret i rørkoblingen 3.9 Tryksæt TDUX’en til et tryk på 3,0 bar 
og bibehold trykket 3,0 ± 0,2 bar under 30 
sekunder. Derefter lukkes der for trykket. Men 
påfyldningsrøret bibeholdes i rørkoblingen.

3 Installation af TDUX

Rigtigt Forkert

3.10 Træk påfyldningsrøret ud af 
TDUX’en med et langsomt træk. Brug en 
kombinationstang.
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4.1 Punkter TDUX med en skruetrækker.
OBS. Der kan stå vand i røret bag ved 
TDUX’en.

4 Demontering af TDUX

4.2 Løsn TDUX’en fra rør og kabelkappe. Brug 
et stumpt værktøj. Smør evt. de løsgjorte dele, 
det letter demonteringen.

4.3 Træk TDUX’en ud af røret med en 
kombinationstang.
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A Eksempel på multipla kabelkonfigurationer

TDUX-CL
Mastikklemmer anvendes i kombination med TDUX til at tætne mellem flere 
kabler i samme rør.

Generelt

TDUX-CL mastikklemme anvendes i 
kombination med TDUX, hvis der er 3 eller 
flere kabler i samme rør.
Vælg rigtig størrelse efter tabellen på første 
side.
En TDUX-CL mastikklemme kan tætne op til 4 
kabler pr. rør.
Skal flere end 4 kabler tætnes, så skal der 
bruges 1 ekstra mastikklemme pr. 3 kabler.

1.1 Åbn mastikklemmens vinger på den ene 
side. Smør vingerne godt, så de ikke fæstner 
til hinanden.

1.2 Fjern et beskyttelsespapir fra vingen og 
smør den store flade. Smør vingerne godt, så 
de ikke fæstner til hinanden.

1.3 Gentag step 1 og 2 for de øvrige vinger.

1.4 Smør godt imellem kablerne. 1.5 Før mastikklemmen ind imellem kablerne, 
så der er et kabel mellem hver vinge på 
mastikklemmen, se det store billede.
OBS: Midterdelen på mastikklemmen skal 
befinde sig i hulrummet mellem kablerne. 
Mærket på midterdelen skal være i linje med 
rørkanten. Se det lille billede.

1.6 Mastikklemmen kan fæstnes med en strips, 
pkt. 1. Stripslåsen skal placeres inde imellem 
kablerne. Tape kablerne sammen nær røret, 
pkt.2.

1.7. Installer TDUX’en. Start ved pkt. 3 og 
følg instruksen.

1 Installation
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2.1 Punkter TDUX med en skruetrækker. Løsn 
TDUX’en fra rør og kabelkappe. Brug et 
stumpt værktøj
OBS. Der kan stå vand i røret bag ved 
TDUX’en.

2.2 Smør de løsgjorte dele, det letter 
demonteringen.

2.3 Løsn TDUX’en fra kabelbundtet.

2.4 Smør de løsgjorte dele. 2.5 Træk TDUX’en ud af røret med en 
kombinationstang.

2.6 Fjern tape og strips. Smør mellem 
kablerne. Træk i mastikklemmens kærne og 
fjern så meget som muligt. Ny TDUX kan 
installeres, start ved pkt. 3.

2 Demontering af TDUX og mastikklemme
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