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WŁAŚCIWOŚCI

PODŁOŻE

● do wewnątrz i na zewnątrz
● wyjątkowo wysoka elastyczność
● wysoka wytrzymałość na rozerwanie
● bardzo dobra przyczepność do zapraw uszczelniających
● gwarantowana szczelność przepustu
● wysoka odporność na odczyn zasadowy

Wszystkie typowe, właściwie przygotowane podłoża, które są odpowiednie do wykonywania
uszczelnień i okładzin ceramicznych.

Wielkość mankietu ze strefą elastyczną należy dobrać w oparciu o średnicę zewnętrzną rury na
podstawie tabeli z wymiarami mankietów.

WYKONANIE

OPIS PRODUKTU

Mankiety ze strefą elastyczną należy przykleić za pomocą jednej z zapraw uszczelniających
NOVAG. Wokół rury nanosi się zaprawę uszczelniającą w warstwie min. 2 cm szerszej niż mankiet
uszczelniający, np. pacą o uzębieniu 4 mm. Mankiet uszczelniający nałożyć na rurę i docisnąć
gładką kielnią lub rolką dociskową w warstwę uszczelniającą nie pozostawiając pustych
przestrzeni i pofałdowań. Mankiet należy pokryć drugą warstwą zaprawy uszczelniającej
pamiętając, że nie należy nanosić zaprawy na strefę elastyczną (nie pokrytą fizeliną).
Materiał: laminat trójwarstwowy - fizelina polipropylenowa, membrana poliuretonowa, fizelina
polipropylenowa
Barwa: niebieska
Grubość: 0,6 mm (± 5%)
Ciśnienie rozrywające: > 1,5 bar
Odporność na temperaturę, min./maks.: -30 °C do +90 °C
Rozciągliwość membrany do rozerwania > 630%

Typ mankietu ze strefą elastyczna

M100

M150

M200

100x100

150x150

200x200

Średnica strefy elastycznej [mm]

35

70

140

Średnica otworu [mm]

8

16

45

10-24

24-55

55-115

Wymiary mankietu [mm]

Dopuszczalne średnice rur [mm]
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Mankiety uszczelniające M100: 25 szt. w kartonie

PAKOWANIE

Mankiety uszczelniające M150 i M200 : 10 szt. w kartonie

W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed nasłonecznieniem i oddziaływaniem czynników
atmosferycznych.

PRZECHOWY
WANIE

PRODUKTY
POWIĄZANE

● Zaprawa uszczelniająca NOVAG 2K IZOPLAST HYDROLASTIC
● Wewnętrzna folia w płynie NOVAG
● Mata uszczelniająca NOVAG MU
● Mata uszczelniająco - kompensująca NOVAG MUR
● Taśma uszczelniająca NOVAG PE
● Taśma uszczelniająca NOVAG PL3 PP
● Narożniki NOVAG NW i NOVAG NZ
● Taśma butylowa Novag
● Spoina elastyczna NOVAG
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