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Butylmanschett
Självhäftande  butylmanschett med  fiberbeläggning för säker tätning av golvbrunnar före sättning av  keramiska plattor

Användningsområde:  » För permanent vattentätning av golvbrunnar tillsammans med Knauf 
    våtrumssystem.

 » Manschetten blir helt inbäddad i tätskiktet.

 » För användning inomhus.

Produktegenskaper:  » Knauf Butylmanschett är en vattentät, permanent elastisk tätning.

 » Består av självhäftande butylgummi med fiberbeläggning på ena sidan. 

 » Materialkombinationen säkerställer perfekt vidhäftning mot  
     tätskiktssystemet över hela manschettytan. 
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Elastisk  
tätmanschett för 
 permanent tät-

ning av golvbrunnar 
i  kombination med 

 våtrumssystem under 
kakel och klinker.



Tekniska specifikationer: Materialtekniska data

Butylmanshett: Produktinformation
December 2012

Knauf Butylmanschett

Mått: 425 x 425 mm

Tjocklek: 1.2 mm

Hållbarhet: ca. 6 månader

Förvaring: svalt och torrt

Produktnummer/EAN-kod: 425 x 425: 271650 / 4006379079902
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Förberedelse av 
 underlaget:

Beror starkt på vilket tätskiktssystem som används. Följ alltid montageanvisningarna för 
resp. Knauf Tätskiktssystem.

Arbetsanvisning: Efter primning av ytan läggs Knauf Butylmanschett över golvbrunnen. Följ anvisningar för 
respektive golvbrunn för korrekt håltagning i manschetten. Innan manschetten limmas 
skall silikonskyddet tas bort. Följ därefter montageanvisningarna för resp. Knauf Tätskiskts-
system.

Ytterligare information Knauf Butylmanschett är helt silikonkompatibel och lösningmedelsfria lim och ytbehand-
lingar kan appliceras direkt på manschetten. VI rekommenderar alltid egna tester vid 
användning av andra material och ämnen.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu

Anteckningar:

Knauf Expert
Radiatorvägen 11
207 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771-611 610
Hemsida: www.KnaufExpert.eu
E-post: info@KnaufExpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.
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