
 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op
bitumendaken

 
Om ervoor te zorgen dat na het installeren van verankeringsvoorzieningen
voor valbeveiliging het dak goed dicht is, worden aanlijnpunten en
systeemsteunen na montage afgedicht. Een comfortabele en betrouwbare
oplossing voor platte daken met een bitumen dakbedekking zijn de
afdichtmanchetten van ABS Safety. De modellen ABS-LockSeal Bitu und
Bitu-S worden op de dakbedekking gelast en zijn verkrijgbaar met bezanding
of leislag. Beide modellen zijn eenvoudig te installeren en van hoogwaardige
kwaliteit, de uitvoering met leislag is daarnaast wortelvast.

De schacht van de ABS-LockSeal Bitu en Bitu-S is geschikt voor zowel
gebruik op steunen van 16 & 24 mm doorsnede als voor het afdichten van
steunbuizen met een grotere doorsnede van 42 mm. U snijdt het smallere,
uitstekende gedeelte van de schacht gewoon af om de manchet passend op
de bredere buis te zetten. Wilt u de ABS-LockSeal Bitu en Bitu-S
afdichtmanchetten verlengen, dan gebruikt u de ABS-LockSeal Extension,
een krimpkous die verkrijgbaar is in 3 lengtes (300, 600 en 1200 mm).
ABS-LockSeal-producten zijn geoptimaliseerd voor het gebruik met
ankerpunten en staalkabelsystemen voor valbeveiliging van ABS Safety.

Wilt u een hogere manchet die homogeen uit een stuk is vervaardigd? Ook in
dat geval hebben wij de juiste oplossing voor het afdichten van uw
valbeveiliging voor u. De extra lange afdichtmanchetten van het type
ABS-LockSeal XL zijn 300 mm hoog en worden ter plekke ingekort op de
juiste lengte. Dankzij praktische inkervingen kunt u de ABS-LockSeal XL in
stappen van 20 mm precies aanpassen.

● Afdichting voor bitumendaken

● Met bezanding of leislag

● Voor Ø 16, Ø 24 en Ø 42mm steunen

● incl. krimpkous

● 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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