
RRørmansjetørmansjettt
Mansjett til rørgjennomføringer i vegg

BeskrivBeskrivelse :else :

Isola Rørmansjett består av en konet tettestuss av EPDM gummi og
krage av Tyvek vindsperre. Kragen er påført et klebestoff av modifisert
akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som fjernes når
mansjetten klebes til underlaget. Den elastiske tettestussen gjør at
mansjetten holder tett selv om fleksible rør kommer i bend.
Rørmansjetten hefter godt til folier og faste underlag som treverk, gips-
og trefiberplater, metaller, mur- og betong mm. Tyvek duken gjør at
mansjetten er regntett og robust. Produktet leveres i ulike størrelser
tilpasset standard rørdimensjoner.****

Bruksområde :Bruksområde :

Isola Rørmansjett benyttes til tetting og forsegling rundt
rørgjennomføringer i vind- og dampsperrer. Mansjettene har en konet
tettestuss som er tilpasset ulike rørdimensjoner (kabel- og elektrikerrør,
vannrør, ventilasjonsrør etc.)

Montering :Montering :

Isola Rørmansjett tres over gjennomføringen og presses deretter godt
inn mot underlaget. Brett så kragen ut og fjern silikonpapiret som
beskytter klebestoffet. Kleb deretter kragen på mansjetten godt fast til
underlaget. Tips! Stryk mansjetten fast fra midten og ut til alle sidene
slik at eventuelle luftlommer presses ut.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Tørt og temperert

Tilbehør til :Tilbehør til :
Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Baros Vindsperre
Vindsperre Isosoft 3,00x500m
UV-Facade Vindsperre
Vindsperre Isosoft 2,80x25m
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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RRørmansjetørmansjettt

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

VVararenummerenummer DiameterDiameter
537180 8-11 mm
537184 50-70 mm
537186 100-110 mm
537188 125-135 mm
537181 15-22 mm
537183 45-55 mm
537189 150-165 mm
537185 75-90 mm
537182 25-35 mm
537190 190-210 mm

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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