PRODUKTDATABLAD

codex Fleksible tetningsprodukter

codex fleksibelt hjørnebånd
codex fleksibelt utvendig hjørne
codex fleksibelt innvendig hjørne
codex tetningsmansjett for gulv
codex fleksible rørmansjetter
Beskrivelse:
Fleksible tetningsprodukter for hjørner,
overganger og rørgjennomføringer ved
vanntetning bak keramisk flis. Brukes
innvendig og utvendig på vegg og gulv som
utsettes for fuktighet.
Teknisk data:
Egnet for:
► Smøremembran codex HS 600
► 1-komponent membran NC 210
► 2-komponent membran NC 220
Produktfordeler/egenskaper:
Fleksible gummierte tetningsprodukter for
damp – vanntetning i våtrom. Testet og
godkjent av Sintef sammen med
codex HS 600.

Farge:
Hjørnebånd, hjørner og
gulvmansjett

Grønn

Farge: Rørmansjett

Hvit

For fugebredder opp til

Max 50 mm

Strekkfasthet lengderetning:

700%

Strekkfasthet sideveis

100%

Temperaturområde:

-35ºC til +100 ºC

Bretting i kald tilstand:

Ingen sprekkdannelse ved -20ºC

Vanndampmotstand µ

60.000

Mengde:
codex fleksibelt hjørnebånd
codex fleksibelt utvendig hjørne
codex fleksibelt innvendig hjørne
codex tetningsmansjett for gulv
codex fleksibel rørmansjett 15
codex fleksibel rørmansjett 40
codex fleksibel rørmansjett 70

50 m / rull
25 stk / eske
25 stk / eske
10 stk / eske
25 stk / eske
10 stk / eske
10 stk / eske
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codex Flexible tetningsprodukter
codex fleksibelt hjørnebånd:

Montering:

Spesielt egnet til vanntetning av overganger
mellom gulv / vegg og hjørner. Kan brukes
både innendørs og utendørs til gulv og vegg.
Størrelse: 12 cm x 50 m, rullene er merket med
gjenværende mengde på rullen.

► Smør et tynt strøk med membran der
tetningsproduktet skal brukes.
► Legg hjørnebånd og mansjetter i den fuktige
membranen – press godt for å unngå bobler
► I hjørner med ekspansjonsbånd, må
hjørnebånd monteres med mulighet for litt
bevegelse
► I overgang mellom gulv og vegg, monteres
hjørnebånd med en liten «slakk»
► Membran smøres over hjørnebånd og
mansjetter for å gi en fullverdig vanntetning

codex fleksibelt utvendig hjørne:
Formstøpt tetningshjørne for bruk sammen
med hjørnebånd.
Størrelse: 12 cm bred og 15 cm lengde
codex fleksibelt innvendig hjørne:
Formstøpt tetningshjørne for bruk sammen
med hjørnebånd.
Størrelse: 12cm bred og 15cm lengde
codex tetningsmansjett for gulv:
Tetningsmansjett for sluk.
Størrelse: 42,5 cm x 42,5 cm

Montering av rørmansjetter:
Før montering av rørmansjetter, må det fleksible
området sjekkes for skader. Påse at riktig
mansjett monteres (hulldiameter)
Montering av tetningsmansjett for sluk:

codex fleksible rørmansjetter:

Mansjetten snittes fra senter og tilpasses
klemringen. Monter deretter klemringen i våt
membran.

Fleksible tetningsmansjetter for optimal tetning
rundt rør.

Viktige henvisninger:

Størrelse:
12 cm x 12 cm
15 cm x 15 cm
25 cm x 25 cm

For rørdiameter:
ø 15 - 32 mm
ø 40 - 50 mm
ø 70 - 115 mm

Ved bruk av anbefalte codex produkter, se
produktdatablad på www.codex-x.no
Arbeids – og miljøhensyn:
Ingen spesielle hensyn. Se produktdatablad for
tilleggsprodukter med hensyn til arbeid og miljø.
Avfallshåndtering:
Sorteres som vanlig byggavfall.

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på bruksstedet og forskjell i håndtering av
materialer virker inn på det håndverksmessige arbeidet. Et godt resultat er også avhengig av en faglig riktig evaluering av bruksstedet og en praktisk og
brukerorientert produkthåndtering. Vennligst se også etter beleggprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående
produktinformasjon.

