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KAISER luchtdichte manchetten worden van hoogwaardig 
polyethyleen gemaakt en zijn slijt- en temperatuurbestendig. 
Hun extreem hoge hechtkracht zorgt op alle gangbare onder-
gronden voor een duurzame afdichting. 

De kabel of buis wordt door de elastische luchtdichte mof 
gevoerd, die zich exact aan de betreffende diameter aanpast.

Meervoudige luchtdichte manchet ECON® voor betrouw-
baar afdichten van maximaal zes buis- en kabeldoorvoeren 
door de luchtdichte gebouwmantel – ideaal geschikt voor 
digitale satellietinstallaties.

• Flexibel afdichten van maximaal zes kabels of buizen
• Neemt weinig plaats in
•  Niet-gebruikte doorvoeren dienen als reserve voor latere

installaties

KAISER luchtdichte Alu-Butyl manchetten zijn bijzonder 
goed geschikt voor het afdichten van doorvoeren bij installa-
ties in platte daken. Na vakkundige inbouw zijn ze spatwater-
dicht en bij max. 20 cm (0,02 bar) hoog staand water duur-
zaam waterdicht.

De KAISER hechtprimer is een hoogwaardige oplosmiddel-
vrije grondlaag om de hechting van alle KAISER-luchtdichte 
manchetten op poreuze, minerale ondergronden zoals metsel-
werk, beton of houtmaterialen te optimaliseren.

De zelfklevende hechtprimer is water- en hittebestendig en 
kan bijvoorbeeld ook op Styropor, EPS of XPS worden gebruikt.

Luchtdichte manchetten.
Betrouwbaar afdichten 
van doorvoeren bij installaties.

Snel en fl exibel – Duurzaam dicht.

Luchtdichte 
manchet

Luchtdichte Vlies-Butyl 
manchet

Luchtdichte Alu-Butyl 
manchet

Toepassing Binnen Binnen en buiten Binnen en buiten

L x B H Ø mm Art.-nr. Art.-nr. Art.-nr.

Leidingen/kabels (coaxkabels, NYM-leidingen, aardleidingen, solarkabels ...)

enkel-
voudig

4 - 8 mm 9059-44 9089-44 9079-44

8 - 12 mm 9059-46 9089-46 9079-46

d u b -
bel

4 - 8 mm 9059-45 9089-45 9079-45

8 - 12 mm 9059-47 9089-47 9079-47

z e s -
voudig

4 - 11 mm 9059-61 - -

Buizen (elektrische installatiebuizen, rioleringsbuizen, ventilatiebuizen, verwarmingsbuizen ...)

enkel-
voudig

15 - 22 mm 9059-48 9089-48 9079-48

25 - 32 mm 9059-49 9089-49 9079-49

d u b -
bel

15 - 22 mm 9059-55 9089-55 9079-55

enkel-
voudig

42 - 55 mm 9059-51 9089-51 9079-51

50 - 75 mm 9059-52 9089-52 9079-52

75 - 90 mm 9059-53 9089-53 9079-53

100 - 110 mm 9059-54 9089-54 9079-54

z e s -
voudig

16 - 25 mm 9059-62 - -

H e c h t p r i -
mer 

Art.-nr.

Verwerking:
De ondergrond moet egaal, vast, droog, vet-, olie- en stofvrij zijn.
Hechtprimer voor verwerking goed oproeren. Gelijkmatig met rol of 
kwast aanbrengen (poreuze oppervlakken tweemaal instrijken) en laten 
drogen. Op gelijkmatig aanbrengen letten! Voordat u de lijmkraag aan-
drukt, laat u de primer aan de lucht drogen tot hij transparant is. Ingedik-
te primer kan met water worden verdund.

250 ml 9000-02

Productanimatie
KAISER luchtdichte manchetten
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www.helia-elektro.be

Het assortiment van KAISER luchtdichte manchetten biedt voor 
alle gangbare buis- en kabelformaten de perfecte afdichting zowel 
voor binnen- als buitentoepassing. Het assortiment bestaat uit enke-
le en dubbele manchetten voor een of twee buizen of kabels evenals 
uit twee meervoudige luchtdichte manchetten voor maximaal zes 
kabels of buizen.

De zelfklevende KAISER luchtdichte manchetten kunnen volle-
dig zonder gereedschap gemonteerd worden.
De in de fabriek van talk voorziene manchetten zorgen voor een 
eenvoudige kabel- of buisdoorvoer en dus voor een snelle verwer-
king op de bouwplaats.
In tegenstelling tot de conventionele, geïmproviseerde methode, ga-
randeren de luchtdichte manchetten van KAISER een duurzame 
luchtdichte afsluiting van doorvoeropeningen bij installaties.

• Voor kabels Ø 4 - 11 mm en buizen Ø 15 - 110 mm
• Groot contactvlak met kabels en buizen
• Knikbescherming dicht ook sterk gebogen kabels duurzaam en stevig af
• Volledige montage zonder gereedschap
• Extreem sterke hechtkracht

Luchtdichte manchetten

Afdichtingen in 
de kelder

Afdichtingen bij 
bepleisterde 
wanden

Afdichtingen bij platte daken

Afdichtingen van het kelderplafond of bodemplaat van de fundering

Afdichting van meerdere kabels door 
damprem of dampscherm

Afdichten van een ventilatiebuis door damprem of dampscherm

Het complete assortiment met alle technische instructies vindt u in de HELIA-catalogus en op de website www.helia-elektro.be

Luchtdichte Vlies-Butyl manchetten
Voor het duurzaam en gegarandeerd afdichten van doorvoeropeningen bij installa-
ties door bv. metselwerk, beton of houtmaterialen. De uiterst elastische manchetten 
zijn voorzien van een Vlies-Butyl lijmkraag als pleisterdrager en garanderen een erg 
hoge hechtkracht. Sommige ondergronden moeten op voorhand met de KAISER 
hechtprimer behandeld worden.

• Permanent vochtwerend voor binnen- en buitentoepassingen
•  Bepleisterbare vliesmanchet voor gebruik in bepleisterde wanden en achter

warmte-isolerende systemen.
•  Waterafdichtend effect bij niet-drukkend water, bv. tegen bodemvocht

Luchtdichte Alu-Butyl manchetten
Voor het duurzaam en betrouwbaar afdichten van doorvoeropeningen van  
installaties door bv. metselwerk, beton of houtmaterialen. De buitengewoon elasti-
sche manchetten zijn voorzien van een scheurvaste Alu-Butyl lijmkraag en bieden 
een erg hoge hechtkracht. Sommige ondergronden moeten op voorhand met de  
KAISER hechtprimer behandeld worden.

• Permanent vochtwerend voor binnen- en buitentoepassingen
• Waterafdichtend effect bij drukkend water tot 0,02 bar
•  Bijzonder goed geschikt voor afdichtingen bij platte daken en bij bodemplaten

van de fundering

Luchtdichte manchetten
Voor het duurzaam en betrouwbaar afdichten van doorvoeropeningen van installa-
ties door bv. damprem, dampscherm of houtmaterialen. De buitengewoon elasti-
sche manchetten zijn voorzien van een papieren lijmkraag en bieden een erg hoge 
hechtkracht voor een luchtdichte afsluiting.

• Voor luchtdichte installatie binnen
•  Speciale lijmfolie biedt een duurzame, stevige en luchtdichte afsluiting
•  Voorkomt rechtstreekse luchtstroom onder het dak en voorkomt zo schade aan

het gebouw


