
Riktig fasing ved kapping av rør og bruk av Pipelife glidemiddel sikrer 
en god skjøt. Smartline rør skal fases innvendig og spon fjernes ut
vendig. For å lette rørleggerens hverdag er det utviklet flere fase
verktøy beregnet for Smartline. Du finner garantert noe som passer 
for ditt behov!

Faseverktøy for inn- og 
utvendig fasing av 
40 mm og 50 mm rør

NRF-nr 220 72 02

Dette er en liten og hendig sak 
som tres på røret og dreies 
rundt til tilfredsstillende fas er 
på plass. Den ene veien fas-
er den innvendig og den an-
dre veien faser den utvendig.

Universal faseverktøy

NRF-nr 220 72 03
El-nr 28 359 19

Denne løsningen er benyttet 
i mange år i ulike sammen-
henger. Den egner seg meget 
godt til å fase innvendig rør, 
og kan også brukes til å fase 
eller å fjerne spon utvendig. 
Den tar ikke mer plass enn 
et skrujern og passer perfekt 
i verktøybeltet. Knivbladet er 
utskiftbart og reserveblad-
er ligger inne i håndtaket.

Smartline fasekniv

NRF-nr 220 72 01

Kniv har vært brukt til fasing 
til alle tider. Denne ergonom-
iske og spesielle Mora-kniven 
har en ekstra knivegg på ryg-
gen. Knivspissen er avrundet 
og benyttes som anlegg inne i 
røret mens rørenden fases inn-
vendig med den ekstra eggen. 
Smartline fasekniv kan til 
og med benyttes som kniv!

SpinnPro faseverktøy

75 mm  110 mm
NRF-nr 302 06 65
El-nr 28 359 15

110 mm  160 mm
NRF-nr 302 06 66
El-nr 28 359 16

SpinnPro faseverktøy. For 
utvendig fasing av plastrør. 
Brukes sammen med en 
vanlig boremaskin. For å få det 
beste resultatet ved fasing, 
bør maskinen kjøres med lav 
hastighet. Utskiftbart blad.

For full oversikt over vårt sortiment se: pipelife.no
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Smøremiddel, 500 ml

NRF-nr 220 69 59
El-nr 28 362 98

For rørskjøter med 
tetningsring. Såpebasert.

Smøremiddel, 50 ml

NRF-nr 220 71 97

For rørskjøter med 
tetningsring. Silikonbasert.

Smøremiddel 175 ml

 NRF-nr 220 69 61
El-nr 28 362 97

For rørskjøter med 
tetningsring. Silikonbasert.


