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Tätningssats
Tätning runt rör
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Vattensäkert kök: Lexsol-tätade rörgenomföringar.
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Allmänt

Innehåller  
❏ Tätningsband vit enkelhäftande 50 cm x 1 st.
❏ Tätningsmassa 40 g x 1 st.
❏ Tätningsband svart dubbelhäftande 50 cm x 1 st.

Användningsområde
❏ Lexsol Tätningsband/massa:
❏ Tätar rörgenomföringar för t ex avlopp, vatten-

ledningsrör m m.
❏ Tätar springor och sprickor.
❏ Sammanfogar skarvar tätar.

Egenskaper
❏ Fäster på och tätar mot rena, torra ytor som 

plastmaterial, metall, glas, trä, keramik, betong 
m fl.

❏ Vattentät/radontät och övermålningsbara.                        
❏ Går snabbt och enkelt att montera.
❏ Uppfyller alla krav som vattensäkringen av kök 

kräver.
❏ Har mycket god vidhäftningsförmåga och flexibi-

litet.
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Steg 1

Tätningsmassa,  
grå formbar
Tätar skruvhål, springor. 
Om avståndet mellan rör och  
hålkant är större än 5 mm 
(max 10 mm) använd tät-
ningsmassan.

Formbar rörtätning

Steg A
•	 Rulla	massan	mot	ett	underlag	till	dess	att	rätt	

dimension uppnås. 
•	 Placera	rätt	längd	i	springan.	
•	 Tryck	ned	massan	i	samma	nivå	som	underlaget.
•	 Se	till	att	det	blir	helt	tätt.

Steg B
•	 Montera	därefter	det	vita	tätningsbandet	enligt	

instruktion.
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Steg 2

Tätningsband svart,  
dubbelhäftande
•	 Gör	ett	snitt	eller	en	slits	i	

bänkskåpsinsatsen.
•	 Sammanfoga	och	täta	

snittet eller slitsen med 
det svarta tätningsbandet.

•	 Se	till	att	golvet	i	disk-
bänkskåpet är torrt och 
rent.

•	 Vid	behov	markera	med	
penna på bänkskåpets 
golv där snittet/slitsen 
kommer att vara.

•	 Klipp	av	en	längd	av	det	
svarta tätningsbandet 
som är något längre än 
snittet.

•	 Klistra	och	pressa	fast	
tätningsbandet mot gol-
vet.

•	 Avlägsna	skyddspappret.
•	 Tryck	bänkskåpsinsatsen	

mot tätningsbandet för 
maximal vidhäftning och 
tätning.

Klipp	av	lämplig	längd

Pressa	fast	tätningsbandet

Tryck fast insatsen

Klart



www.vattensakra.nu

Steg 3

Tätningsband vit,  
enkelhäftande

Steg 1
•	 Klipp	till	tätningsband	=	

rörets omkrets + 10 mm.
•	 Ta	bort	skyddspappret.

Steg 2
•	 Fäst	10	mm	av	bandets	

klibbiga sida mot golvet 
och resten mot röret. 

•	 Sträck	bandet	något,	töj 
inte ut det.

Steg 3
•	 Fortsätt	att	fästa	bandet	

vågrätt runt hela röret.
•	 Se	till	att	ändarna	över

lappar varandra.
•	 Pressa	noggrant	fast	ban-

det mot röret och golvet 
samt skarven.

Mät	omkrets	+	klipp

Montera

Fäst bandet runt

Pressa	fast	bandet
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Steg 4

Tätningsband
Tätat och klart!
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Beställningsinformation

Material RSK-nr
Tätningssats:
•	50	cm	enkelhäftande	vitt	tätningsband
•	40	g	grå	tätningsmassa
•	50	cm	dubbelhäftande	svart	skarvband

382	91	14

Enkelhäftande	tätningsband.	Rulle	25	m.	 382	91	12
Tätningsmassa	grå	bitar	40	g. 382	91	16
Dubbelhäftande	skarvband.	Rulle	40	m. 382	91	15
Handpistol 382	91	17
Patron,	570	ml,	till	handpistol 382	91	13
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Tollco	AB	garanterar	produktens	funktion	om	bransch-
reglerna och monteringsanvisningean följs.

 

Monteringsmaterial	(för	beställning	se	föregående	sida)


