
med Beza Vent

METODBESKR IVN ING

Tillverkarförsäkran: Tillverkning 
av produkten sker i enlighet 
med de principer som ligger till 
grund för glidgjutning av im- 
och ventilationskanaler.

Glidgjutning
2015-10-20

OBSERVERA! 

Se säkerhetsförskrifter på sidan 6

!
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Beza Vent är en tätningsmassa för invändig tätning av befintliga im- och ventilationskanaler. 

Beza Vent används som reparationsmetod av otäta kanaler (im-, och ventilationskanaler). Tätningsmassan kan med fördel användas då man vill bibehålla 
maxial area på im-, och ventilationskanalen. Beza Vent har mycket hög hållfasthet. 

Innan arbetet påbörjas skall kanalen kontrolleras vad beträffar användningsområde, area samt material. Större skador fastställs, och behövs yttre reparations-
åtgärder skall dessa vidtagas. Med detta underlag beslutas var håltagning för verktyg skall ske samt hur rengöringen skall utföras.

BLANDNINGSFÖRESKRIFTER
Beza Vent är färdigblandat och behöver bara en tillsats av vatten. Bruket levereras i säckar a 25 kg. Torrblanda i 5 minuter med hjälp av cement-
blandare eller visp. 

Tillsätt mellan ca 3,0-3,4 liter vatten per 25 kg massa och blanda i 6-7 minuter till dess att en smidig konsistens uppnås.
Blandningen skall användas inom en timma.

UTFÖRANDE
Kanalen skall först noggrant rengöras med krejs eller roterande verktyg beroende på typ av beläggning. En vajer från vinsch förs ner i kanalen till den nivå där 
dragningen skall börja. 

Finns 2 metoder för att glidgjuta med Beza Vent:
1. Ballongdragning innebär reparation med hjälp av tryckluft (inner- och ytterpåse, ballong, ballongfäste, regulator, kompressor, luftslang).
2. Gamla metoden (krejs, skumgummi, dragduk).

Blandningen hälls ner i kanalen till en nivå av ca 25 cm över verktyget. Sedan kan dragningen påbörjas. Under hela dragningen fylls blandningen på så att nivån 
av blandning inte understiger 25 cm över verktyget. Proceduren upprepas tills en jämn beläggning uppnås. Sista dragningen görs med våt skumgummidyna, 
utan påfyllning av massa, för att erhålla en jämn yta. Rekommenderad torktid c.a.1 dygn.

25 KG

Kan beställas både på pall och styckvis!

40 säckar/pall



OBSERVERA! 

Ballongpaket samt regulator 

skall ALLTID förvaras rostfritt.

Steg 1. Fatta ballongen Steg 2. Trä på slangklämman Steg 3. För ner hylsan enligt bild, 
därefter dra åt slangklämman

Steg 7. För in armen och se till att drag-
påsen ligger rätt i skyddspåsen dvs vispa 
runt med armen.

Dessa redskap behövs vid glidgjutning med ballongmetod:
PRODUKTBESKR IVN ING  BALLONGMETODEN

Steg 4. Vik dragpåsen enligt ovan.

Steg 5. För in skyddspåsen i dragpåsen Steg 8. För in ballongen

Steg 9. Trä på dragdonet Steg 10. Vik påsarna enligt bilden Steg 11. Trä över båda slangkläm-
morna. 

Steg 12. VIKTIGT placera klämmorna 
omlott/på motsatta sidor

Ballong (samma storlek till alla påsarna)
Skyddspåse samt Dragpåse (Finns i nedan storlekar)

- 200 (små kanaler)
- 400 (universal)
- 600 (större kanaler)

Koppling/dragdon
2 stycken 15 meters luftslangar

Vinsch
Regulator
Renswire (Finns i storlekarna 3-12 meter)
Verktyg till renswire beroende på kanal
Kompressor

Finns även skiljeväggsstöd vid väldigt dåliga kanaler

Steg 13. Centrera ballongen i påsarna och 
fixera luftslangen med plastband i öglan på 
dragdonet.

Steg 14. Fyll öppningen med skumgummi 
(detta för att tätningsmassan ej skall komma 
ner i påsarna)

Steg 15. Fäst dragdonet i schacklet enligt bild.

Steg 6. Påsarna på plats
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REGULATORBOX, praktisk förvarad i låda

Vid eventuell tryck på mätaren lyft försiktigt på 
den gröna knappen för kalibrering.  
Mätaren nollas.

Därefter tryck tillbaka knappen annars läcker 
det ut vätska.

Säkerhetsventil i öppet läge Säkerhetsventil i stängt läge

REGULATORBOX Med vattenavskiljare samt filter. Automatisk.
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 VINSCH Med 15-20 meter massiv rostfri 
  6 mm wire och schackel.

 SKILJEVÄGGSSTÖD Uppblåsbar 3,2 meter.

 FÖRSTÄRKTA LUFTSLANGAR

 RENSWIRE

 KOMPRESSOR

 BALLONGSATS

 SKUMGUMMI

 DRAGDUK BEZA

 DRAGVISKOR

 RENSVISKOR
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-2 ÅRS GARANTI-
Denna handling garanterar två (2) års materialgaranti med start från renoveringsdatumet. Garantibeviset gäller endast 
under förutsättning att renoveringen är utförd av Landy Vent International AB godkänd entreprenör.

Garantin gäller endast de delar av im- ventilationskanalen där Beza Vent har använts. Garantin gäller Beza Vent, 
dock ej för annan egendom. Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom mekanisk åverkan eller sättningsska-
dor som ej kan hänföras till skorstenens normala drift och skötsel.

Följesedel-/ordernummer för spårbarhet: ......................................................................................................................... 

Denna garanti gäller för renoverade im- och ventilationskanaler i fastigheten: ................................................................

Köparens namn: ..................................................................................................................

Fastighetsadress: .................................................................................................................

Postnummer: .................... Ort: ................................................ Tel: ....................................

Uppgifter om installatör
Företagsnamn: ...................................................................................................................

Namn på ansvarig installatör: .............................................................................................

Adress: .......................................................... Postnummer: ..................... Ort: ................................................................

Ort & Datum: ....................................................................... Installatörens namnteckning: ...............................................

Tillverkare        Återförsäljare


