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Att byta en packning i kranen
Om du har en kran som droppar är det dags att byta packningen. Det är medlemmens eget ansvar att
ordna/bekosta detta. För dig som väljer att göra jobbet själv har styrelsen tagit fram denna instruktion.
Packningar finns i Comfortbutiken (Tex Holmbergs rör i Södertälje) och kostar ca 300 kr/st.
Standardkranen heter ’MORA TEMP’ och till dessa passar MA nr 89 09 43 i kranen vid tvättstället och
MA 89 06 75 i kökskranen. Dessa båda packningar är lika förutom att den till tvättstället även har en
’strypning’. För att vara riktigt säker på att du får rätt packning bör du dock kontrollera i ’huspärmen’
eller på http://www.moraarmatur.se där det finns exakta beskrivningar.
Verktyg från MORA finns att låna hos styrelsen men det går också bra med en vanlig, stor, skiftnyckel
och en bred skruvmejsel.
(Bilderna kommer mest från byte i köket men samma princip gäller för kranen i tvättställ och badkar)
1. Stäng av vattnet till den berörda kranen.
Är det kökskranen sitter ventilerna under
diskbänken. Är det i badrummet sitter ventilerna
antagligen bakom tvättmaskinen.
Tänk på att det är två ventiler (kallt och varmt).
2. Lossa kåpan på kranen genom att bända med
verktyget eller en stor skruvmejsel.

3. Skruva loss ventilen (moturs). Använd
specialverktyget eller en stor skiftnyckel.

4. Lyft ur spaken och ventilpaketet
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5. Ta bort brickan och ta ut packningen.
Packningen är vänd med slitsen framåt.
Använd en vanlig skruvmejsel.

6. Titta hur ventilröret är vänt i förhållande till
spaken innan den tas isär. Ta loss armen från
ventilen genom att försiktigt trycka ur den lilla
pinnen/sprinten. Då faller delarna isär.
Byt ut röret mot det som följer med i
packningssatsen och sätt ihop det igen med
sprinten.
7. Sätt i den nya packningen. Vänd den rätt och
tryck ner den ända i botten. Lägg i den nya
brickan enligt bilden.

8. Sätt tillbaka ventilen och dra åt den lite grann
(medurs).
Genom att trycka ner och skjuta spaken mot
’kallt’ och/eller ’varmt’ så följer brickan med på
slutet (det går tyngre). Stanna spaken där
’ändläget’ ska vara och dra åt muttern ordentligt.
Prova nu att kranen går att vrida mellan varmt
och kallt. Är du inte nöjd med läget gör om
punkten ovan.
9. Sätt på vattnet och kontrollera funktionen. Är
du nöjd sätter du tillbaka kåpan igen.
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