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BRUNNSMANSCHETT KL-B

Produktbeskrivning
Självhäftande brunnsmanschett i butyl som kan användas tillsammans
med samtliga Fescon-vattentätningssystem. Ytan är förstärkt med polypropentyg.
Brunnsmanschettens storlek är 37 x 37 cm. Förpackningsstorlek 10 st./låda. Användning: För
brunnsmodeller som täcks helt med en butyl-brunnsmanschett innan klämringen monteras.
Användningsområden
• Tätningsstycke för golvbrunnsanslutningar. Ingår i Fescon-tätskiktssystemet
• För brunnsmodeller som täcks helt med en butyl-brunnsmanschett innan klämringen monteras
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Bruksanvisning
Montering av produkten / Vattentätningsmassa WS och vattentätningssystem
• Brunnsmanschetten monteras i torkad primer.
• Brunnsmanschetten centreras över mitten av brunnen.
• Avlägsna andra sidan av det tvådelade skyddspapperet och fäst brunnsmanschetten halvvägs över
brunnen. Avlägsna sedan det andra skyddspappret och vik andra sidan av brunnsmanschetten
över brunnen.
• Kontrollera att brunnsmanschetten har fäst sig ordentligt i underlaget.
• Applicera vattentätningsmassa över hela Brunnsmanschett KL-B. Ingen vattentätningsmassa
appliceras under brunnsmanschetten.
• Applicera första skiktet av vattentätningsmassa på hela den golvyta som ska vattenisoleras. Efter
den första behandlingen och innan golvbrunnens klämring monteras och ett andra skikt appliceras
ska man låta golvet torka enligt de anvisningar som anges på produktens produktkort.
• Montera klämringen. Börja med att skära ett hål där golvbrunnen sitter. Följ brunnstillverkarens
anvisningar gällande hålet. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B med klämring genom att trycka
dem jämnt mot brunnens inre kanter .
• Brunnsmanschetten ska nå nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt
material runt klämringens nedre kant.
• Applicera ett andra lager av vattentätningsmassa på hela ytan som ska isoleras. Det andra lagret
av vattentätningsmassa ska appliceras ända fram till klämringens övre kant.
• Ingen vattentätningsmassa appliceras på golvbrunnens innerkanter.
Montering av produkten / Fescoseal A+B-systemet
• Brunnsmanschetten monteras i våt Fescoseal A+B-vattentätningsmassa.
• Brunnsmanschetten centreras över mitten av brunnen.
• Avlägsna andra sidan av det tvådelade skyddspapperet och fäst brunnsmanschetten halvvägs över
brunnen. Avlägsna sedan det andra skyddspappret och vik andra sidan av brunnsmanschetten
över brunnen.
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• Brunnsmanschetten ska täcka brunnen helt och hållet. Kontrollera att brunnsmanschetten har fäst
sig ordentligt i underlaget.
• Applicera vattentätningsmassa över hela Brunnsmanschett KL-B.
• Applicera första skiktet av vattentätningsmassa på hela den golvyta som ska vattenisoleras. Efter
den första appliceringen, låt ytan torka i 90 minuter innan du monterar klämringen och applicerar
det andra skiktet.
• Montera klämringen. Börja med att skära ett hål där golvbrunnen sitter. Följ brunnstillverkarens
anvisningar gällande hålet. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B med klämring genom att trycka
dem jämnt mot brunnens inre kanter .
• Brunnsmanschetten ska nå nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt
material runt klämringens nedre kant.
• Applicera ett andra lager av vattentätningsmassa på hela ytan som ska isoleras. Det andra lagret
av vattentätningsmassa ska appliceras ända fram till klämringens övre kant.
• Ingen vattentätningsmassa appliceras på golvbrunnens innerkanter.
Att observera
• Vattentätningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar.
Avfallshantering
Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering
https://www.fescon.fi/se/materialbank
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Tekniska data
Materialåtgång

1 st./golvbrunn

Färg

grå

Förpackningsstorlek

10 st./låda

Lagring

Förvaras i varmt. Får ej frysa.

Skikttjocklek

ca 1 mm

Användningstemperatur

+10°C … +25°C (underlag och inomhus)

Transport

varm transport

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden,
kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

