Lufttette mansjetter

For å forsegle rør og kabelgjennomføringer i lufttette bygninger,
bruk vår praktiske mansjett.

Lufttette mansjetter
for lufttett installasjon i reisverksvegg.

•
•
•
•

www.kaiser-elektro.de

Garantert lufttett
Enkel montering
God vedheft
Flere dimensjoner

Lufttette mansjetter
... som garantert holder tett.
Mansjetter for perfekt tetting av kabel- og rørgjennomføringer. For fuktsperre, takpapp, plater, panel og mye
mer. Nå fra Kaiser.

Lufttett i en håndvending.
Takket være det ekstremt gode vedheftet kan mansjetten
tette med enkle grep. Den raske monteringen sparer
verdifull tid og garanterer sikkerheten.

Bemerk
Vedheftet til enkelte materialer
kan variere. Dette gjelder særlig
gassende overflater og OSB plater
som er innsatt med parafinholdig
voks. Mansjetter egner seg ikke i
kombinasjon med rue fiberplater
som f.eks huntonitt.

Den praktiske EPDM forseglingen
tetter nesten hver omkrets og fungerer uten bruk av klemringer eller
ytterligere tetningsmasse.

Den selvklebende mansjetten
festes sikkert og permanent på
nesten alle materialer som plastfolie,
papp, papir, treverk, sponplater osv.

Det solide polytylenlaget har evig
levetid og motstår kortvarige temperaturer opp mot 120°C.

Tips: Test vedheftet først, hvis
du er usikker.

Lufttett installasjonssystem fra
Kaiser er utprøvd til å redusere
energitap som oppstår ved punktering av dampsperren i elektriske
installasjoner.

Fjern beskyttelsesfolien fra mansjetten.

Klistre fast. Begynn fra midten og
utover.
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Dra mansjetten over kabelen. Bruk
talkum dersom friksjonen på kabelen
er for stor. (Følger med)
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for kabler

Mansjett for to kabler

Ø 8 – 11 mm
Art.-Nr. 9059-46

Ø 8 – 11 mm
Art.-Nr. 9059-47
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230

for rør
Ø 15 – 22 mm
Art.-Nr. 9059-48

Ø 42 – 55 mm
Art.-Nr. 9059-51

Ø 25 – 32 mm
Art.-Nr. 9059-49

Ø 50 – 75 mm
Art.-Nr. 9059-52
Ø 75 – 90 mm
Art.-Nr. 9059-53
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Ø 100 – 110 mm
Art.-Nr. 9059-54
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