
Let installation 
Det universelle pushfitting til kunststof- 
og metalrør 



Pushfitting til drikkevands- og varmeanlæg

Vores >B< Push sortiment fra 12 - 28 mm 

>B< Push er et universelt anvendeligt pushfitting af blyfattig messing (bly < 0,2 %), som kan anvendes på rør af vidt forskellige 

materialer – kobber-, C-stål-, Alupex- og PEX-rør. Samlingen uden værktøj og drejeligheden gør installationen lettere på steder 

med begrænset plads. 

Takket være sin alsidighed er >B< Push ideelt egnet til renoveringsopgaver, men også til fordelerledninger i boliger med flere 

enheder eller erhvervsejendomme. Med denne løsning kan man nemlig udvide et eksisterende ledningssystem uafhængigt 

af eksisterende rørmateriale. 

BM8270 BM8240G BM8243 BM8301 BM8240 BM8243G BM8270G

fra 12 mm 15 mm x 1/2 18 x 15 mm 12 mm 15 x 12 mm 12 mm x 1/2 12 mm x 1/2

til 28 mm 26 mm x 1 22 x 18 mm 28 mm 28 x 22 mm 28 mm x 1 28 mm x 1

BM8350 BM8090 BM8090G BM8092G BM8472G BM8130 BM8130

fra 15 mm x 1/2 12 mm 15 mm x 1/2 15 mm x 1/2 15 mm x 1/2 12 mm 20 x 20 x 16 mm

til 28 mm x 1 28 mm 26 mm x 3/4 26 mm x 3/4 22 mm x 3/4 28 mm 28 x 28 x 22 mm 

BM8130 BM8130G BM8002G BMINSERTMLP BMINSERTPEX BM850

fra 20 x 16 x 20 mm 15 x 15 mm x 1/2 15 mm x 1/2 16 mm 16 mm 12 mm

til 28 x 22 x 28 mm 28 x 28 mm x 1 26 mm x 3/4 26 mm 20 mm 28 mm

Tekn. data Anvendelsesområde

Forbindelsestype Permanent tæt, trækfast forbindelse, kontrolleret iht. DVGW-Arbeitsblatt W 534.

Tætningstype Højkvalitets-EPDM-tætningselement. Temperaturbestandig og modstandsdygtig mod ældning.  

Anvendelige rør iht.:

Kobber:
C-stål:
PEX:
Alupex:

iht. DIN EN 1057, DVGW GW 392
DIN EN 10305-3
DVGW W 544
DVGW W 542

Dimensioner Metal: 12 til 28 mm / Alupex: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 26 mm

Anvendelsesområde Vand Varme Regnvand Rumkøling

Driftstemperatur 95 °C 95 °C 25 °C -25 °C

Maks. driftstryk 10 bar 6 bar 16 bar 10 bar



Kompatibilitet med Alupex- og Pexrør

Kompatibilitetsliste for Alupexrør iht. DVGW Prüfgrundlage W 542

Producent Rørtype Dimension

Comap
 

'Multiskin'
16 x 2,0
20 x 2,0
26 x 3,0

Comisa 'Multistrato'
16 x 2,0
20 x 2,0
26 x 3,0

Fränkische 'Alpex F50'
16 x 2,0
20 x 2,0
26 x 3,0

HakaGerodur 'Hakathen'

16 x 2,0
20 x 2,0
25 x 2,5
26 x 3,0

Henco 'Standard'
16 x 2,0
20 x 2,0
26 x 3,0

Uponor 'MLCP'
16 x 2,0

20 x 2,25
25 x 2,5

Valsir 'Mixal'
16 x 2,0
20 x 2,0
26 x 3,0

Kunststofrør iht. DVGW Prüfgrundlage W 544

Producent Rørtype Dimension

Diverse 
Krydsbundet polyethylen 

PE-RT, PE-X a/b/c

16 x 2,0
16 x 2,2
20 x 2,0
20 x 2,8

Forbehold for ændringer m.m.: Vi gør opmærksom på, at alle 
illustrationer, målangivelser og henvisninger i dette dokument 
ikke er bindende, og vi tager forbehold for ændringer af enhver 
art, også uden at skulle oplyse særligt herom. Vores tekniske 
rådgivning er baseret på den størst mulige erfaring og den aktuelle 
viden. Alligevel kan vi ikke påtage os nogen garanti. I tvivlstilfælde 
henviser vi til vores tekniske rådgivning! 

Alle de Alupexrør, der er angivet i nedenstående tabel, overholder DVGW Prüfgrundlage W542 og er testet separat af IBP. 
De er kompatible med >B< Push og godkendt af IBP. Ved alle Alupexrør, der ikke er testet iht. DVGW Prüfgrundlage W 542, 
kontaktes vores tekniske rådgivning. 

 Et fitting til forskellige rørmaterialer:  
 Metal og kunststof 

  Egnet til drikkevands- og varmeanlæg 

  Permanent tæt, trækfast forbindelse 

  Kan løsnes igen efter behov



Monteringsvejledning til metalrør

Efter at røret er blevet omhyggeligt afgratet og kalibreret både ind- og udvendigt, kontrolleres det, at fittingen er ren, og O-ringen 
er uskadt. Der må ikke anvendes smøremidler, olier eller fedt! Derefter udføres monteringen: 

1.  Markering af indstiksdybden

Inden monteringen markeres fittingens indstiksdybde 
på røret. Dermed kan eventuelle forskydninger 
opdages.

2.  Montering af fitting

Skub fittingen på røret indtil anslag, mens den drejes 
let. Derefter trækbelastes fittingen kortvarigt for at 
kontrollere, om der er etableret en perfekt samling.

3.  >B< Push kan adskilles

For at løsne fittingen sættes løsneværktøjet på røret og 
presses mod positioneringsringen. Ved at trykke mod 
positioneringsringen aflastes holderingen i rustfrit stål, 
og fittingen kan trækkes af røret.

Monteringsvejledning til kunststofrør

Kunststofrør afkortes vinkelret med en rørsaks og derefter afgrates og kalibreres ind- og udvendigt. Dermed dannes en let rejfing 
ind- og udvendigt. I det næste trin kontrolleres det, at fittingen er ren, og at O-ringen er uskadt. Derefter udføres monteringen: 

PEX

MVR

1.  Indsætning af støttebøsning og 
markering af indstiksdybde

Skub en passende støttebøsning ind i det kalibrerede 
rør indtil snitkanten for at støtte røret indvendigt og sikre 
et ensartet tværsnit. Markér derefter indstiksdybden 
for at undgå forskydninger. UNDGÅ RIDSNING OG 
KÆRVDANNELSE!

2.  Montering af fitting

Skub fittingen på røret indtil anslag, mens den drejes 
let. Efter monteringen trækbelastes fittingen kortvarigt 
for at kontrollere, om der er etableret en perfekt 
forbindelse.

3.  >B< Push kan adskilles

Sæt løsneværktøjet på, tryk det mod 
positioneringsringen, og træk fittingen af (se afsnit 3.6).
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Scan og se mere! 


