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Beskrivning 
Tvärgående tätning 
Inlägg
Rundkord 
Packningssats 
Skrapare Packning 
Tätmassa 
Tätningsskruv 
Ventilhus framsida 
Ventilhus baksida 
Spjällskiva
Oljat papper (remsa)
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Byte av ventilhustätning

1. Avlägsna alla tätningskomponenter (rundkord och tvärgående tätning) 
helt från ventilhuset. Skjut ut packningssatsen från förseglingshålen.

2. Installera förmonterad tvärgående tätning (del 1, 4) på ventilhusets
baksida (del 10), montera därefter två skrapare (del 5), båda enligt
ritning A, och avlägsna försiktigt tejpen.

3. Sätt båda ändarna av rundkorden (del 3) i fästhålen under det
tvärgående tätningsspåret.

4. Installera den förmonterade tvärgående tätningen mot ventilhusets 
framsida (del 9) som i punkt 2.

5. Smörj den tvärgående tätningen på fram- och baksidan av båda ventil-
husdelarna, med ett passande medel (silikon).

6. Installera spjällskivan (del 11) mot ventilhusets baksida (del 10); pressa
skivan framåt och fixera den med hjälp av en klämma (utan att repa
spjällskivan) så att tätningen på rundkorden fixeras tätt i sin fåra.

7. Kontrollera förspänningen på ventilhus/spjällskiva/tätningsenhet, enligt
ritning B; om nödvändigt justera spänningen med ett mindre inlägg
(oljat papper) eller slipa tätningen.

8. I uttaget ovanför ändarna av tvärgående tätningen mot spjällskivan,
lägg en fjärdedel (del 6), runt insatsen (del 2) och fyll ordentligt med
tätmassa (del 4).

9. Placera försiktigt den främre delen av ventilhuset mot den bakre delen;
avlägsna klämman som fixerar spjällskivan och skjut ventilhusets
främre del till sin slutliga position - under konstant uppsikt över tätning-
arnas korrekta passform.

10. Montera ventilhusbultarna och skruva fast försiktigt växelvis (vrid-
moment enligt Tabell 1).

11. Fyll de 4 förseglingshålen med tätmassa (del 7) och pressa ihop pack-  
ningen innan tätningsskruvarna monteras (del 8) och vrids med några
varv.

Instruktioner

Ritning A

Ritning B
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Slipa tätningen försiktigt efter behov.

Linjal

Linjal

Skiva

Skiva
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 M8 20 Nm
M10 39 Nm
M12 68 Nm
M16 167 Nm
M20 324 Nm

Gänga Vridmoment

Tabell 1




