Technický list
Podlahová těsnicí manžeta

Dichtmanschette Boden
• těsnění kolem podlahových vpustí
• velmi elastická, s vysokou tvarovou pamětí
Popis produktu
Podlahová těsnicí manžeta Dichtmanschette „Boden“ je
opatřena oboustranným kašírováním tkaninou a je velmi
elastická. Je ideální pro provádění vodotěsných detailů
kolem podlahových vpustí. Podlahová těsnicí manžeta se
používá v kombinaci s vodotěsnou izolací Okamul PUFCA odolnou proti chemikáliím, tekutou izolační fólií
Okamul DF, flexibilními těsnicími emulzemi Servoflex
DMS 1K Plus SuperTec a Servoflex DMS 1K-schnell
SuperTec, těsnicím lepidlem Oka DK nebo speciálním
lepidlem Okamul Ki Fix.

Zpracování
Těsnicí manžetu Dichtmanschette Boden vložte do
první, ještě čerstvé vrstvy izolace a druhou vrstvou
izolace jí do izolační vrstvy zcela zapracujte. Dbejte na to,
aby byla dodržena minimální předepsaná tloušťka
izolační vrstvy. Dodržujte pokyny uvedené v technickém
listě použité izolace.

Balení
1 kus jednotlivě

Č. výrobku

EAN

60013

4015705600130

Upozornění
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití
našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě
provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a
účely.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém
listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na
internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.
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Technický list
Stěnová těsnicí manžeta

Dichtmanschette Wand
• těsnění kolem prostupů potrubí stěnami
• velmi elastická, s vysokou tvarovou pamětí
Rozmezí roztažnosti manžet:

20 - 40 mm
50 - 70 mm
93 - 146 mm
Upozornění

Popis produktu
Stěnová těsnicí manžeta Dichtmanschette „Wand“ je
opatřena oboustranným kašírováním tkaninou a je
velmi elastická s různými rozmezími přípustné
roztažnosti. Je ideální pro provádění vodotěsných
detailů kolem prostupů potrubí stěnami. Podlahová
těsnicí manžeta se používá v kombinaci s vodotěsnou
izolací Okamul PU-FCA odolnou proti chemikáliím,
tekutou izolační fólií Okamul DF, flexibilními těsnicími
emulzemi Servoflex DMS 1K Plus SuperTec a Servoflex
DMS 1K-schnell SuperTec, těsnicím lepidlem Oka DK
nebo speciálním lepidlem Okamul Ki Fix.

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití
našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě
provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a
účely.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna
předchozí vydání svoji platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém
listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech
na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Zpracování
Těsnicí manžetu Dichtmanschette Wand vložte do
první, ještě čerstvé vrstvy izolace a druhou / třetí
vrstvou izolace jí do izolační vrstvy zcela zapracujte.
Dbejte na to, aby byla dodržena minimální předepsaná
tloušťka izolační vrstvy. Dodržujte pokyny uvedené
v technickém listě použité izolace.

Balení

Č. výrobku

EAN

25 kusů v krabici, rozmezí roztažnosti 20 - 40 mm
60012
4015705600123
25 kusů v krabici, rozmezí roztažnosti 50 - 75 mm
60362
4015705603629
10 kusů v krabici, rozmezí roztažnosti 93 - 146 mm
60363
4015705603636
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