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INNHOLD

GARANTI OG ANSVAR

ADVARSEL

1 stk. – Multi-brenner med 7 brennerhoder
 – 2 membranruller (Ø70mm eller Ø76mm)
 – 10 meter slange 6,3×12
 – Regulator 1030
 – Sikkerhetsventil (Avbruddsventil)
 – 46mm fastnøkkel

Garanti og ansvar er gjort fra kjøpsdato (se faktura) i samsvar med gjeldende generelle vilkår og
betingelser fra Calloni S.r.l. som produsent. Calloni fraskriver seg alle garantier for enheter som ikke er
i sin opprinnelige tilstand. Under ingen omstendigheter kan Calloni-enheter konverteres og/eller endres.
Calloni forbeholder seg retten til å nekte ethvert ansvar ved manglende overholdelse. Ved feil installasjon
og/eller bruk samt naturlig slitasje på enhetene (f.eks. varmeelementer), er ethvert ansvar fra Calloni eller
HEAT SUPPLY AS som norsk importør/distributør utelukket.

!!! RISIKO FOR FORBRENNING !!!
Produktet oppvarmes av antent gass og ergo åpen flamme. Dette gjør 
brukeren(e) særdeles utsatt for forbrenning og arbeid må utføres med 
stor forsiktighet!

PRODUKTBESKRIVELSE
Multi-brenner er en effektiv løsning for påføring av modifiserte bitumenmembraner, og er meget godt 
egnet for vanntetting av meget store overflater hvor membranen må være perfekt festet til det underlig-
gende materialet.

Syv klokkehoder på Ø40mm gir en jevn oppvarming av hele membranrullen.
Multi-brenneren er utstyrt med avtagbart håndtak for lettere transport.

Merk: Denne bruksanvisningen må være tilgjengelig for monterings- og driftspersonell til 
enhver tid. Les denne håndboken nøye før du installerer og igangsetting av enheten.

Copyright: Dette dokumentet kan gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten uttrykkelig skriftlig 
samtykke fra Heat Supply AS. Noen form for reproduksjon eller endringer og lagring i 
elektronisk form er ikke tillatt for tredje part.
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

 1.  Les hele denne brukermanualer FØR bruk av multi-brenneren.
 2.  Kontroller alltid at utstyret er i perfekt stand, sjekk spesielt at gummislangen ikke er utslitt eller 
  har synlige skader, i så fall må du bytte den.
 3.  Sjekk at trykkregulatoren og sikkerhetsventilen fungerer som de skal.
 4.  Smør med jevne mellomrom skruene med o-ring montert på hovedventilen.
 5.  Oppbevar verktøyet på et tørt sted.
 6.  Kontroller med jevne mellomrom med en løsning av vann og såpe at multi-brenneren, 
  regulatoren og at alle komponenter ikke har lekkasjer.
 7.  Hold gassflaskene i oppreist stilling i passende avstand og på et trygt sted hvor de ikke kan
  velte eller bli skadet og langt unna varmekilder og brennbart materiale.
 8.  Forlat aldri verktøyet uten tilsyn og slå det av når du har en pause (selv om den er kort). 
  Steng alltid av kranen på gassflasken når multi-brenneren ikke er i bruk.
 9.  Ha alltid et brannslukningsapparat for hånden i arbeidsområdet.
 10.  Bruk alltid verneklær: hansker, briller, hjelm, langermede klær, lange bukser, vernesko osv.

ETTER JOBB

 1.  Slå av kranen på gassflasken.
 2.  Slipp ut all gassen inne i gummislangen ved å klemme inn fingergrepet/hendelen.
 3.  Steng hovedventilen til brenneren.
 4. Koble enheten fra hverandre
 5. Unngå knekk på slange og at brennerutstyret kan skades under transport/lagring.
 6. Om nødvendig; Bruk en messingbørste for å fjerne evt. brent bitumen på brennerhodene.
  Forbrenningsfare! Ta vare på verktøyet - så holder det lenger.
  

VED BRANNTILLØP

Skru av gassen! Bruk brannslukker! 

Hvis du ikke klarer å slukke brannen umiddelbart:
 1.  Ring brannvesenet 110.
 2.  Ta gassbeholderen lengst mulig vekk fra brannen - koble av regulator om mulig.
  Hvis gassbeholderen er omringet av brann - Ikke kast vann på den, det kan forårsake 
  at den sprekker på grunn av termisk sjokk.
 3.  Hvis ingenting kan gjøres, start evakueringsplan umiddelbart.

KLARGJØRING / MONTERING
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 Multi-head torch roofing tool with 7 Ø 40 mm 
 bell heads complete kit
 code 1015
 it includes:
 - multi-head torch roofing tool with 7 Ø 40 mm bell heads with 

removable handle
 - 2 unwinding pressing rollers 
 - 10 m rubber hose en559
 - pressure regulator
 - 46 mm spanner

 hoW to asseMBle the toRch

  sPecifications

 size caloric output Max 
    consumption

  head Weight Kcal/h Kw Kj/h Kg/h
  mm Ø Kg    (2bar)

 7X40 mm 6,7 270.000 313,9 1130220  9,750

 Multi-head torch roofing tool 

in addition to different kinds of  torches, calloni makes a special machine for the 
application of  modified bitumen membranes.
this machine is suitable for proofing very big surfaces, for large works (such as 
bridges, viaducts and so on) and its use is particularly recommended for flat sur-
faces, where the membrane must be perfectly bonded to the underlying material.
it is a special multiple torch equipped with unwinding roller and it works with propane 
gas. it is handy, it assures a high work output and a considerable time saving. it is 
made of  chromium plated iron and equipped with seven brass and steel bell heads 
(Ø 40 mm) which allow a uniform heating of  all the membrane roll. the multi-head 
torch roofing tool has got a removable handle which makes it easier to carry it.

 

1. connect the main handle to 
the seven-head bar

2. tighten the handle with the 
46 mm spanner

3. insert the safety bracket 4. fix the safety bracket with 
the wing nuts

5. insert the rubber hose in the hose nozzle placed next to the fast lever 
and tighten the hose clip with a screwdriver

Ø 76 mm roller

1. Koble de to hoveddelene 
sammen.

3. Sett på sikkerhets-
braketten.

4. Stram vingemutterene
godt til.

5. Koble på gass-slangen til håndtaket og sikre festet best mulig. Multi-brenneren er nå klar til bruk.

2. Stram godt til med den 
medfølgende fastnøkkelen.
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START / OPPTENNING / BRUK

OBS! Bildene er vist som illustrering av prosedyrer og IKKE dekkende ihht. HMS (se side 3).

VIKTIG!: Tenk helse, miljø og sikkerhet - Bruk egnet verneutstyr for varme arbeider!

1. connect the regulator to the gas cylinder. make sure of  the presence of  the seal gasket and tighten 
anticlockwise the hexagonal nut of  the regulator with a spanner.

2. make sure that the main valve of  the multi-head torch roofing tool is closed.
3. turn on the gas cylinder tap.
4. adjust the outlet pressure of  the regulator through the special regulating screw.
5. slightly open the main valve and start lightening the 7 bell heads of  the torch with a flint spark lighter.
6. pulling the fast lever, the maximum outlet flame can be obtained. releasing the lever, you go back to 

the initial position, the pilot light is on.
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 hoW to tuRn on the toRch

1. turn off  the gas cylinder tap.
2. Let all the gas inside the rubber hose out by pulling the lever.
3. close the main valve of  the multi-head torch roofing tool.

 hoW to tuRn off the toRch

 instRuctions foR laYing the MoDifieD BituMen MeMBRane With the Multi-heaD 
  toRch Roofing tool 

4. start up the 
machine with a 
flint spark lighter

5. hook the machine 
to the roller by the 
two forks and begin 
the heating of  the 
membrane pulling the 
machine towards you

1. unroll the modified bitumen membra-
ne, cut it and put it straight 

2. rewind the modified bitumen mem-
brane roll

3. insert the iron roller into the roll

 aDVice foR laYing the MeMBRane
in order to lay the membrane, first you have to unroll it completely and to put it straight, then you can proceed in two 
different ways:
1st method: rewind the roll up to about half  of  its length, insert the iron roller in the rewound roll, open the main valve 
and start up the machine by using a flint spark lighter. hook the torch to the roller by the forks. now you can begin 
the heating working on the fast lever and pulling the machine towards you.
repeat the operation exactly in the same way to lay the other half  of  the roll.
2nd method: heat the first 50 cm. of  the membrane with a traditional torch. completely rewind the roll, insert the iron 
roller in the rewound roll, open the main valve and start up the torch by using a flint spark lighter. hook it to the roller 
and begin the heating working on the fast lever and pulling the torch towards you.

at the end, if  necessary, use a torch to seal the joints.
the multi-head torch roofing tool is supplied with two rollers which allow two operators to work at the same time 
(while one is heating, the other one can prepare the next membrane to be laid). this machine also permits to unroll 
and press the membrane simultaneously.

1. Rull ut bitumenrullen og rett den 
opp. Vær nøyaktig.

2. Fest startenden manuelt. Rull 
tilbake bitumen til festet felt.

3. Tre inn membranrullen.

4. Skru på gassen 
og tenn alle bren-
nerhodene med 
en flint-tenner.

5. Hekt multi-
brenneren på 
membranrullen.

Øk pådraget og trekk 
bitumenrullen etter 
deg.

6. Ved å være to om oppgaven hvor den ene legger ut og fester, mens den andre bruker multi-brenneren vil man 
oppnå en særdeles effetiv tekking. Kontakt oss på 962 01 001 for gode råd og tips.

ETTER BRUK / RENGJØRING
Skru av gassen - Trykk inn pådraget for å tømme gass i slangen - Steng kranen på hendelen.

-  Bruk en messingbørste for å fjerne evt. brent bitumen på brennerhodene. Forbrenningsfare!
 Bitumenrester er lettere å fjerne mens brennerhodene fremdeles har litt varme.

Tar du vare på verktøyet - varer det lenger!
Vi anbefaler at din Multi-brenner bør sjekkes daglig for lekkasjer og en solid rengjøring minst etter 
hver 200 timers bruk (5-6 ukers intervaller). 

Importør/Distributør/Servicesenter Norge

Heat Supply AS
Svelvikveien 61

3039 Drammen
& 962 01 001

kontakt@heatsupply.no
www.heatsupply.no

Beskrivelse av verktøy:  Gassverktøy
Type:  Multi-brenner
Direktivene:  DPR 547/55; DPR 303/56; 
 D.Lgs 81/08; D.Lgs 277/91

Tilhørende standarder:  EN 559; ISO 3821; EN 731

Calloni S.r.l., Concurezzo, Italy, bekrefter på denne modellen at vårt solgte produkt oppfyller 
kravene i følgende direktiver.

Alberto Calloni, 
Administrerende direktør
Concurezzo


