


Evofi t-används till vätskeburna system, för anslutning av koppar och PEX  rör till MMAs 
produkter. 

Evofi t fi nns i två typer; rak och vinkel.
Evofi t passar för anslutning av plast, PEX och kopparrör. Samtliga av dessa rör som har samma 
utvändiga diameter passar i kopplingen. Tjockleken styr inte val av koppling då den tätar och håller 
fast mot den utvändiga diametern. 
På kromade rör måste ytan borstas för att kopplingen ska hålla fast i röret. 
Evofi t säkerställer en enklare arbetsmiljö i begränsade utrymmen och tar bort behovet av heta 
arbeten på plats. 
Installationstiden kan minskas med ca 40% mot traditionella kopplingsmetoder.

OBS! Med alla plaströr krävs relevanta stödhylsor enligt rörtillverkarens anvisningar.



Propparna kan användas för proppning av rörledningar vid t.ex provtryckning eller andra
liknande tillfälliga proppningar för upp till PN 10.
Propparna fungerar med rörtyper av kvaliten Pex, PE-RT och koppar.
De fungerar till applikationer för tappvatten och värme. 
Efter användning kopplas de enkelt ifrån utan verktyg med en handrörelse och kan återanvändas. 

Propparna fi nns att köpa i en propplåda.
Propplådan innehåller 5st proppar av varje dimension för rör med 
ytterdiametern 12, 15, 16, 20 och 22 mm. Låsning och tätning sker mot rörets ytterhölje.
Propparna går att återanvända med en enkel handmanöver som inte kräver något verktyg varken vid 
montering och demontering. 
Proppen säkras på plats med hjälp av medföljande clips. 
Proppar och clips fi nns även att köpa separat för att t.ex komplettera den befi ntliga propplådan. 

5st  Proppar dimension 12 mm

5st  Proppar dimension 15 mm

5st  Proppar dimension 16 mm

5st  Proppar dimension 20 mm

5st  Proppar dimension 22 mm

5st Clips dimension 12 mm

5st Clips dimension 15mm 

5st Clips dimension 16 mm

5st Clips dimension 20 mm

5st Clips dimension 22 mm



1. Kapa röret rakt och tryck in det i kopplingen till stopp.
För att förhindra att O-ringen skadas ska grader och 
vassa kanter avlägsnas. 
För mjuka eller tunnväggiga plaströr rekommenderar
vi att man använder en stödhylsa. 

2. Kopplingen greppar före den tätar. 
Kontrollera så att röret är intryckt till 
stopp, och säkert på plats. 
De rostfria tänderna i stål griper tag i 
röret medan O-ringen gör kopplingen 
tät. 

3. Dra i röret för att säkerställa att det sitter som det ska.
Testa systemet innan det tas i bruk. 

4. Vid bortkoppling av kopplingen ska plastringen skjutas in
rätvinkligt mot ytan på kopplingen. 
Håll ringen i den positionen för att avlägsna röret. 
Dra sedan ut röret försiktigt.   





Mässing, Acetal copolymer, 

EPDM

5-90°C

PN 10

SS-ISO 15875 Pex
SS-EN 1057 Koppar

Evofi t PNU. 3 
PNU.5 

Ledningar av kopparrör
Ledningar av plaströr

Koppling till kopparrör och plaströr som ska vara 
av snabbkopplingstyp. 
Fullständigt demonterbar utan att skada rör eller 
koppling. 

Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ:        Evofi t
DN:         10-28



Acetal copolymer, 

EPDM

95°C

PN 10

Rör med ytterdiametern 10, 12, 15, 16, 20 och 22 mm

Proppar PNU. 3 
PNU.5 

Ledningar av kopparrör
Ledningar av plaströr

Koppling till kopparrör och plaströr som ska vara 
av snabbkopplingstyp. 
Fullständigt demonterbar utan att skada rör eller 
koppling. 

Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ:        Proppar
DN:         10-22



477 32 23 FD8C20M22AAX00SE0 Evofi t M22/16

477 32 24 FD8C20M22ABX00SE0 Evofi t vinkel M22/16

477 32 31 FD8C20000PBX00SE0 Komplett Propplåda 5st av varje DN 12,15,16,20,22 mm + clips

477 32 25 FD8C20010PPX00SE0 Propp 10st DN 10 mm

477 32 26 FD8C20012PPX00SE0 Propp 10st DN 12 mm

477 32 27 FD8C20015PPX00SE0 Propp 10st DN 15 mm

477 32 28 FD8C20016PPX00SE0 Propp 10st DN 16 mm

477 32 29 FD8C20020PPX00SE0 Propp 5st DN 20 mm

477 32 30 FD8C20022PPX00SE0 Propp 5st DN 22 mm

477 32 32 FD8C20010PCX00SE0 Clips 100st DN 10 mm

477 32 33 FD8C20012PCX00SE0 Clips 100st DN 12 mm

477 32 34 FD8C20015PCX00SE0 Clips 100st DN 15 mm

477 32 35 FD8C20016PCX00SE0 Clips 100st DN 16 mm

477 32 36 FD8C20020PCX00SE0 Clips 100st DN 20 mm

477 32 37 FD8C20022PCX00SE0 Clips 100st DN 22 mm




