
 ABS-LockSeal Plastic
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op PVC-, PP-
en PE-daken

 
PVC, PP of PE – met de ABS-LockSeal Plastic bieden wij een betrouwbare
afdichting voor kunststof dakbanen van uiteenlopende producenten. De
hoogwaardige afdichtmanchet heeft een ringschijf met een diameter van 220
mm en wordt gewoon op de dakbedekking gelijmd. De uiteindelijke
afdichting volgt aan de schacht van de manchet met behulp van de
bijgevoegde krimpkous. Die wordt over de rand van de manchet en de steun
van aanlijnpunt of staalkabeltraject gezet en vervolgens van beneden naar
boven verhit, zodat hij strak om de manchet heen krimpt.

De ABS-LockSeal Plastic kan gebruikt worden voor zowel steunen met een
diameter van 16 & 24 mm als voor versterkte steunen met 42 mm diameter.
U kunt kiezen uit 3 modelvarianten voor verschillende kunststof
ondergronden. Met onze afdichtmanchetten voor PVC-, PP- of PE-banen
dicht u valbeveiligingsvoorzieningen op dakbedekkingen van een groot
aantal producenten af. Een uitgebreide lijst met fabrikanten vindt u in het
"Overzicht ABS-LockSeal-compatibiliteit".

Heeft u een afdichtmanchet nodig met een langer overstekend gedeelte?
Ook hiervoor hebben wij een oplossing. Met de ABS-Lock Seal Extensions
bieden wij krimpkousen met een lengte van 300, 600 of zelfs 1200 mm.
Speciaal voor kunststof daken op pvc-basis hebben wij daarnaast de
ABS-LockSeal XL Plastic in het assortiment. Deze bijzonder hoge manchet is
uit één stuk vervaardigd en wordt ter plekke ingekort op de goede lengte.
Dankzij de handige inkervingen om de 20 mm kan de manchet in kleine
stappen snel en eenvoudig worden aangepast.

● Geschikt voor PVC-, PP- und PE-daken

● Voor steunen met Ø 16mm, Ø 24mm en Ø 42mm

● incl. krimpkous

● Diameter ringschijf Ø 22cm
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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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