
                                                                                                                      

Silikaten giver 
dig ca. 15 min. til 
at få placeret 
rørproppen. 
Proppen er klar 
til belastning ca. 
2 timer efter 

LR Quick Rørprop 
 
LR Quick Rørproppen anvendes til afpropning, af døde og inaktive rørledninger.   
Vi har udviklet vores populære LR Quick prop, således at du nu kan gå videre til den 
næste opgave, uden at skulle vente på rørproppen er afhærdet. Modellen er monteret med 
en lynkobling med kontraventil – og kan dermed frakobles, så snart den er blæst op. 
En LR Quick Rørprop kan laves i næsten alle slags rør, i dimensioner fra Ø75 – 
Ø250mm. 
 
Leveres i følgende størrelser: 
 

Størrelse Bestillings nummer  

Ø75 mm 0186075  

Ø100 mm 0186100  

Ø125 mm 0186125  

Ø150 mm 0186150  

Ø200 mm 0186200  

Ø225 mm 0186225  

Ø250 mm 0186250  
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Sættet består af:  

• LR Quick Rørprop 

• Blandepose 

• Folie 

• To bindetråde 

• To par beskyttelseshandsker 
 
Leveres med brugsanvisning og 
blandingsskema. 
 

0411390 0,5 lrt. Silikat  0411392 0,75 lrt. Silikat 0411395 1 ltr. Silikat 



                                                                                                                      

Tilbehør til montering af LR Quick Rørproppen 
Hele rørproppen imprægneres med harpiks, hvorefter den, ved hjælp af nedestående 
redskaber, rørproppen placeres ved hjælp af skubbestænger og via lufttryk presses den 
ud mod rørsiderne i det eksisterende rør, hvorefter den selv afhærder.  
Røret vil herefter være helt aflukket, også for rotter.  
 

Fjernudløser: 0186006  

Styregreb: 0186008 

Skubbestang: 0196015 / 0196030 

Fjernudløseren monteres mellem rørprop og 
skubbestang. Når LR Quick Rørproppen er 
placeret korrekt, frigøres den ved hårdt træk i 
snoren samtidig med at man holder igen i 
skubbestængerne.  
 

Placeringen af rørproppen udføres ved hjælp 
af skubbestænger, og herigennem tilføres 
det korrekte lufttryk. Stængerne kan kobles 
sammen, så de når den ønskede længde. 
Leveres i 1,5 meter og 3,0 meters længder. 

Styregrebet, er monteret med manometer, 
som anvendes til at kontrollere lufttrykket i 
rørproppen. Den går op til 1,0 bar og er 
udstyret med en sikkerhedsventil, der sikre 
at rørproppen ikke får for meget luft. Den 
sammenkobles med skubbestængerne via 
hun/han koblinger.  
 


