
GD2 GD2 GD2

15 - 20 mm 25 - 35 mm 42 - 55 mm

150 mm 150 mm 228 mm

30 30 8

-  40 °C   -   + 100 °C

-  5 °C   -   + 40 °C

30

AIRSTOP rørmanchet GD 2

For at dampbremser og andre materialer kan udføre deres opgave som lufttæthedsplaner for en bygning 
effektivt, skal de ligeledes slutte tæt omkring rørgennemføringerne. Allerede små huller i dampbremsen kan 
gøre, at varm luft trænger ind i konstruktionens indre og vise sig som kondensfugt. AIRSTOP rørmanchetter, 
som er lufttæt sammenklæbet med ældningsbestandige tætningsmaterialer, sikrer, at konstruktionen er 
vind- og lufttæt.

Betegnelse

Til kabelgennemføringer

Udvendige mål

Kartonindhold / Stykke

Sammensætning
EPDM-gummi, tætningsmateriale med ældningsbe-
standig acrylat-lim

Temperaturbestandighed

Forarbejdnings-temperatur

Ældningsbestandighed lim       år

Opbevaring køligt og tørt

Farve sort, tætningsmateriale hvidt med grønt tryk

FÅS I FØLGENDE MÅL

PRODUKTDATA

ANVENDELSE

• rørgennemføringer

FORDELE

• yderst fleksibel
• ældningsbestandig
• gummi varmebestandigt op til 160°C 

(i kort tid)
• integreret tætningsmateriale til luft-

tæt sammenklæbning
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Gummimanchetten trækkes over kablet og sammenklæbes med de øvrige tætningsmateriale på lufttæthe-
dsplanet (dampbremse, OSB, …). Den valgte manchets diameter skal have den passende dimension til 
kabelgennemføringen!

Der kan evt. benyttes talkum eller smøremiddel for at gøre det nemmere at føre kabler/rør gennem man-
chetten.

De materialer, som skal forarbejdes, skal være støv- og fedtfri, undergrunden skal desuden være tør og have 
en god bæreevne. Jo højere pressetryk er, jo bedre er tætningsmaterialets vedhæftning.

På meget porøse og stærkt sugende underlag som beton, puds, ubehandlet stål, ubehandlet træ anbefaler vi 
at forbehandle underlagte med vores ISOCELL hæfteprimere.

RETNINGSLINJER FOR FORARBEJDNING 
AIRSTOP rørmanchet GD 2


