
 ABS-LockSeal Basic
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16 en 42 mm) voor koud verlijmen

 
Met de ABS-LockSeal Basic dicht u aanlijnpunten en systeemsteunen op het
dak af. De ringschijf van deze afdichtmanchet heeft een doorsnede van 420
mm en wordt koud verlijmd op de dakhuid. U kunt de ABS-LockSeal Basic
op de bovenste laag van de dakbedekking aanbrengen, bijvoorbeeld op
golfplaten daken, of integreren in de dakisolatie. De schacht van de manchet
is schuin uitgevoerd, zodat hij flexibel kan worden toegepast voor 16
mm-steunen, maar ook voor grotere 42 mm-steunbuizen.

De schacht van de manchet kan aan het bovenste uiteinde, waar de steun
doorheen wordt gevoerd, op verschillende manieren worden gesloten. Zo
kunt u het uiteinde van de schacht bijvoorbeeld afdichten met de
bijgevoegde schroefbeugel. Wilt u de afdichtmanchet hoger uitvoeren,
bijvoorbeeld door de isolatie heen tot boven de watervoerende laag, dan
bieden wij verlengstukken in verschillende maten aan. Onze ABS-LockSeal
Extensions zijn verkrijgbaar in 300, 600 en 1200 mm. Deze verlengende
krimpkousen worden over het uitstekend gedeelte van de manchet gezet en
dan zorgvuldig van onder naar boven verhit met een heteluchtpistool. Het
verlengstuk krimpt dan duurzaam om de steun heen en er kan geen water
meer binnendringen.

De ABS-LockSeal Basic is niet geschikt voor het afdichten van
EPDM-banen. Ons assortiment biedt echter ook afdichtoplossingen voor
andere typen daken. Vraag onze verkoopmedewerkers naar de
mogelijkheden, als u niet zeker weet welke manchet het beste bij uw project
past.

● Voor koud verlijmen, bv. op golfplaten daken

● Niet geschikt voor EPDM dakbedekking

● Voor steunen met Ø 16 en Ø 42mm

● Incl. schroefbeugel

● Diameter ringschijf Ø 42cm
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-LockSeal Extension
 Krimpkous (Ø 16 en Ø 42 mm) voor het verlengen van afdichtmanchetten
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