
BESKRIVNING AV PRODUKT
Rörmanschett av ett elastiskt polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Rörmanschetten är vattentätt med ett 
ånggenomgångsmotstånd på > 2 000 000 s/m, ger i kombination med Bostik Tätskiktssystem en enkel och säker försegling av 
rörgenomföringar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bostik Rörmanschett används för tätning och försegling av rör i våtutrymmen. Ingår i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTg, VTv och 
F. Rörmanchetterna är avsedda för rör med följande diameter: 10-14 mm, 32-55 mm och 70-110 mm. 2-rörsmanschetten är av-
sedd  för försegling av rör med 8-24 mm diameter där rören är monterad med 40 mm cc avstånd.

ARBETSBESKRIVNING
Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Tätskiktssystem F alternativt Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassad som brand-, miljö- eller hälsofarlig. För ytterligare information, se Bostik 
Varuinformationsblad.

Smart help
1-800-726-7845
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info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
RÖRMANSCHETT



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp Polypropenfiberbelagd elastisk 
PVC

Storlek 8-24 mm, 32-55 mm, 75-110 
mm rördiameter

Storlek 2 rörs 8-24 mm med cc 40 
mm

Ångenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Tjocklek 0,5 mm

Färg Blå

Lagring Torrt och svalt, frostfritt i 
obruten förpackning. Skyddas 
mot solljus.
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