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Prefabricerade, tallriksformade rotgasstopp av vattenlöslig 

papp. Färdiga att montera i rör från Ø50 - Ø1800 mm. 

Allmänt 

EZP tillverkas av en speciellt framtagen cellulosapapp,  

formad som en tallrik med höga, limförsedda kanter.  

EZP rotgasstopp kan monteras direkt i röret utan  

några extra moment, vilket avsevärt snabbar på  

svetsproceduren.  

 

I likhet med våra övriga rotgaspapper (typ WLD)  

löses EZP upp, utan att lämna några spår, när den  

kommer i kontakt med vatten eller liknande vätskor.  

Således kan EZP användas på ställen vanliga rotgasverktyg inte kommer åt. Man 

kan även, snabbt och enkelt, försegla flera olika rördimensioner, exempelvis vid 

påstick, rörförminskningar, grenrör, osv. 

Fördelar med EZP 

-Prefabricerade för vanliga rördimensioner upp till ø1800mm.  
 

-Kant med limyta => enkelt och snabbt att montera.  
 

-Kan användas på svårtillgängliga platser som traditionella verktyg ej kommer åt.  
 

-Rör av olika dimension, exempelvis påstick, konor, grenrör, m.m. kan förseglas.  
 

-Löses helt upp av vatten eller liknande vätskor. Bara att spola igenom systemet. 
 

-Miljövänlig; avger inga farliga kemikalier och bryts ned i naturen. 

EZP, rotgasstopp 

*Rekommenderat installationsavstånd från svetsfog 

**Normalt lagerförda storlekar 
ppf samt dimensioner >24”= pris på förfrågan 

Rör

tum / mm

Beskrivning Förp.

antal

Inst.avstånd*

mm

Best.nr.

2" / 50 Rotgasstopp, EZP 2" 24 150 31-EZP02

3" / 75 Rotgasstopp, EZP 3" 24 150 31-EZP03

4" / 100 Rotgasstopp, EZP 4" 12 150 31-EZP04**

5" / 125 Rotgasstopp, EZP 5" 12 150 31-EZP05**

6" / 150 Rotgasstopp, EZP 6" 12 150 31-EZP06**

8" / 200 Rotgasstopp, EZP 8" 12 150 31-EZP08**

10" / 250 Rotgasstopp, EZP 10" 12 200 31-EZP10**

12" / 300 Rotgasstopp, EZP 12" 12 200 31-EZP12**

14" / 350 Rotgasstopp, EZP 14" 6 200 31-EZP14**

16" / 400 Rotgasstopp, EZP 16" 6 200 31-EZP16**

18" / 450 Rotgasstopp, EZP 18" 6 200 ppf

20" / 500 Rotgasstopp, EZP 20" 6 200 ppf

22" / 550 Rotgasstopp, EZP 22" 6 200 ppf

24" / 600 Rotgasstopp, EZP 24" 6 300 ppf
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Installationsanvisning 

Inga speciella förberedelser krävs annat än att montageytan på röret bör vara rengjord 

så limmet får bra fäste. 
 

• Avlägsna skyddspappret från limytan. 
 

 

 

 

 

 

 

• För in EZP rotgasstoppet i röret och skjut 

försiktigt in till rätt läge (se installations-

avstånd i tabellen på sid 1). 
 

 

 

 

 

• Tryck limytan mot rörväggen så den sluter 

tätt runt hela röret.  
 

 

 

 

 

 

• Vid behov kan en fuktig svamp eller trasa 

appliceras på limkanten för att öka 

vidhäftning (krama överflödigt vatten ur 

svampen innan).  

 

 

 

 

• Limytan måste ligga platt mot röret. Om det 

bildas luftbubblor eller flikar (fig. 1), klipp ett 

snitt med en sax (fig. 2),vik ned samt 

applicera med fuktig svamp/trasa (fig. 3). 

Vid behov kan man även förstärka med vår 

vattenlösliga tejp, som finns i 25 mm  

(31-WAT-N25) respektive 50 mm bredd  

(31-WAT-N50.) 


