
SK-Felt og RHS
inddækningsmanchetter
SK-inddækningsmanchet er produceret til brug som inddækning for
gennemføringer i tagpap. Faldstamme,ventilationsgennemføringer,
sikkerhedsanordninger, antennemaster, flagstænger, anordninger til
reklameskilte m.fl. er bare nogle af de anvendelseområder hvor SK-
inddækningsmanchetter anvendes.
SK-Felt sortimentet omfatter inddækningsmanchetter til cirkulære
gennemføringer fra Ø 0 – 400 mm (1000 mm), og firkantet
gennemføringer fra 40x40 til 140x140 mm. R-Felt manchetten er en
åben inddækningsmanchet som bruges hvor det ikke er muligt at
montere en almindelig manchet, eks. ved renoveringer.

Materiale
SK- inddækningsmanchetterne er produceret i vejrbestandig EPDM
gummi, dette er bestandig mod de fleste kemikalier der forekommer
indenfor industrimiljøet. Anbefalet brugstemperatur er -30 - +90 grader
celsius (kortvarige perioder kan der tillades -50 - +120 grader celsius)

Konstruktion
Manchetternes 150 mm brede flange har en patenteret lamelstruktur,
hvilket øger vedhæftningen og styrker ved eventuelle belastninger i
flangens retning. Manchethøjden er 150 mm. Manchetterne er udført
så de kan anvendes til flere forskellige størrelser af gennemføringer,
dette klares blot ved at skære i manchetten efter de angivende mål.
Kontaktfladen mod gennemføringen er bred og tætheden sikres med
et 13 mm bredt rustfrit spændebånd.

HT-mancheten
HT-manchetten er udført for tætning af gennemføringer på
dampspærren. Et dampspærre funger kun efter hensigten såfremt
denne er helt tæt, selv ved gennemføringerne. Et utæt dampspærre
lader fugtig luft slippe ind i tagkonstruktionen med kondensering og
fugtskader til følge.
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FELT
Varenummer Betegnelse Salgs antal /

pakke
120,00,00040 NO-1 SK Inddækningsmanchet ø 12/19/25/38/40 mm 1/20
120,00,05060 NO-2 SK Inddækningsmanchet ø 50 - 60 mm 1/20
120,00,07590 NO-3 SK Inddækningsmanchet ø 79 - 90 mm 1/20
120,00,11125 NO-4 SK Inddækningsmanchet ø 110 - 125 mm 1/20
120,00,13140 NO-4,5 SK Inddækningsmanchet ø 130 - 140 mm 1/10
120,00,15175 NO-5 SK Inddækningsmanchet ø 150 - 175 mm 1/10
120,00,20250 NO-6 SK Inddækningsmanchet ø 200 - 250 mm 1/10
120,00,27325 NO-7 SK Inddækningsmanchet ø 275 - 325 mm 1/5
120,00,35400 NO-8 SK Inddækningsmanchet ø 350 - 400 mm 1/5

SKT
Varenummer Betegnelse Salgs antal /

pakke
120,00,50000 SKT-500 ø 490 - 530 1
120,00,60000 SKT-600 ø 590 - 630 1
120,00,70000 SKT-700 ø 690 - 730 1
120,00,80000 SKT-800 ø 790 - 830 1

HT
Varenummer Betegnelse Salgs antal /

pakke
120,01,00050 HT 50 Manchet 1
120,01,00075 HT 75 Manchet 1
120,01,00110 HT 110 Manchet 1

RHS
Varenummer Betegnelse Salgs antal /

pakke
120,00,40070 SK Inddækningsmanchet 40 x 40 - 70 x 70 mm 1/10
120,00,05060 SK Inddækningsmanchet 80 x 80 - 140 x 140 mm 1/10
120,00,00001 SK spændebånd 40 - 70 mm 1/10
120,00,00002 SK spændebånd 80 - 140 mm 1/10

R-FELT
Varenummer Betegnelse Salgs antal /

pakke
120,03,12090 R-Felt Inddækningsmanchet åben

12 - 19 - 25 - 38 - 50 - 60 - 75 - 90 mm 1
120,03,11170 R-Felt Inddækningsmanchet åben

110 - 125 - 140 - 170 mm 1

Hvorfor SK inddækningsmanchetter
• Garanteret tæt med 150 mm flange
• Let monterbar – monteres uden specialværktøj
• Økonomisk fordelagtig
• Ingen korrosion i aggressive miljøer
• Vejrbestandig
• Fleksibel - lydløs -30 - +90
• Bredt sortiment Ø 0-400 mm

R-Felt inddækningsmanchet
R-Felt modellen er en delt manchet. Denne benyttes hvor det ikke
er muligt at trække manchetten over gennemføringen eventuelt pga.
monterede elementer på gennemføringerne. Konstruktionen er den
samme som de øvrige manchetter med undtagelse af den patenterede
låsbare konstruktion. Med denne følger stort overlæg, lim,
klemmeliste i aluminium, og spændebånd.

Montering
Manchetternes flange klistres altid mellem to lag tagpap. (gælder
også et lags løsninger)

1. Tilpas hullet til gennemføringen ved at skære manchetten til efter
de dertil anrettede mærker.
2. Monter underpappen tæt rundt om gennemføringen. Ved et lags
løsning klistres/varmes et stykke af pappen på undersiden af
manchetten med klæbesiden opad. Dette stykke skal være ca.
300 mm større en flangens ydre diameter
3. Varm underpappen op, læg så manchetten i den smeltede varme
asfalt og pres flangen til underlaget.
4. Skær en åbning til manchetten i overpappen. Pappen skal kun
dække flangen. Varm pappen og smelt den ned over flangen medens
denne trykkes til flangen med fast hånd.
5. Læg eventuelt en fuge i kværken af flangen.
6. Monter spændebåndet.

Tlf: 46 41 41 82  Fax: 46 41 41 83


