
Konavdragare
FMM 6098

Till väggbrickor FMM 1700, 1705, 1708 och 1711.
Konavdragare G3/4 används också till blandarfäste FMM 1710  
Exportmodell, 150-153 mm c/c.

Den finns i tre storlekar:
G3/8 för rör Ø8 med adapter för rör Ø10 och Ø12. 
G1/2 för rör Ø10 med adapter för rör Ø12 och Ø15.
G3/4 för rör Ø10 med adapters för rör Ø12 och Ø15 och för rör Ø18 och Ø22.

Adapter för olika rördimensioner

Avdragare

- Kona med botten (reduceringskona) måste filas av så att röränden  
(i förekommande fall stödhylsan) blir synlig.

- Skruva ur väggbrickans skruvar.

- Skruva ut avdragarens skruv till ytterläge. Om adaptern skall användas  
stoppas den in i avdragaren, vänd den rätt så den passar mot röret.

- Skruva på avdragaren på väggbrickans nippel och dra av hela väggbrickan 
från röret genom att skruva in avdragarens skruv.

- På dubbel och trerörs väggbricka dras nipplarna växelvis.
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