
Introductie
Het Polar vriessysteem is een compleet en zelfstandig systeem 
om cv- en waterleidingen door middel van een bevriezing 
tijdelijk af te sluiten. Deze methode maakt reparaties, onderhoud 
en uitbreidingswerkzaamheden eenvoudiger.

Werking
Zet het water in de leiding stil (schakel eventueel de pomp uit) en 
zorg dat het water koud is. Selecteer de juiste vriesmanchet(ten) 
en plaats deze om de leiding(en). Plaats de regelafsluiter op de 
Polar Spray bus en maak met behulp van de slangen een ver-
binding tussen de regelafsluiter en de vriesmanchet(ten).  
Open de regelafsluiter en injecteer, met behulp van de weeg-
schaal, de juiste hoeveelheid Polar Spray conform de meege-
leverde gebruiksaanwijzing. Binnen enkele seconden begint de 
leiding al te bevriezen.

Voordelen
•	 Snel en eenvoudig: opbouw- en invriestijd van 2 à 3 minuten
•	 Aftappen van water en het plaatsen van afsluitkranen  

overbodig
•	 Leidingnetwerk blijft in werking
•	 Compact en lichtgewicht: ± 2kg per Polarsysteem
•	 Geen houdbaarheidsdatum
•	 Geen bijzondere opslag- en transporteisen
•	 Niet giftig en onbrandbaar
•	 Kostenbesparend

Polar Vriessysteem
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Het gas is niet brandbaar of  
schadelijk voor de gezondheid. Wel 
is het zwaarder dan lucht en  
verdrijft daardoor zuurstof. Zorg 
altijd voor voldoende ventilatie.

Om een 15 mm leiding te bevriezen 
is slechts 100g Polar Spray nodig, 
dus ZEVEN bevriezingen per bus! 
De bus past in ieder Polar Systeem.
Standaard verpakking per 12 stuks.

Voor het enkel of dubbel bevriezen van 8-35 
mm leidingen.

Elk systeem bevat:
• 2 vriesmanchetten voor 8 & 15 mm.
• 2 vriesmanchetten voor 15 & 22 mm.
• 2 vriesmanchetten voor 28 & 35 mm.
• 1 bus Polar Spray, regelafsluiter, 
  T-stuk, weegschaal en slangen.

Voor het enkel of dubbel bevriezen 
van 8-61 mm leidingen.

Elk systeem bevat:
•	2	vriesmanchetten	voor	8	&	15	mm.
•	2	vriesmanchetten	voor	15	&	22	mm.
•	2	vriesmanchetten	voor	28	&	35	mm.
•	2	vriesmanchetten	voor	42	mm.
•	2	vriesmanchetten	voor	54	mm.
•	2	adapter	manchetten	voor	61	mm.
•	2	bussen	Polar	Spray,	regelafsluiter,	
   T-stuk, weegschaal en slangen.

Koffer	met	4	bussen	Polar	Spray,	
elk à 700g, voor een veilig  
transport.
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POLAR SPRAY

Voor het enkel of dubbel bevriezen 
van 8-22 mm leidingen.

Elk systeem bevat:
•	2	vriesmanchetten	voor	8	&	15	mm.
•	2	vriesmanchetten	voor	15	&	22	mm.
•	1	bus	Polar	Spray,	regelafsluiter,	 
T-stuk, weegschaal en slangen.
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