
LIP Elastisk Rörmanschett 
Förstärkningsmanschett för armering av rörgenomförningar

Lättmonterad 
Ingår i LIP’s olika Folie system
Ingår i LIP System 17 och 15



SVERIGE AB
Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare:

Användningsområde 
Flexibla manschetter för tätning runt rör, med speciell 
elastisk zon i centrum som gör dem lämpliga till flera 
rördiametrar. LIP Elastisk Rörmanschett används till alla 
typer av förstärkningar av VVS-/VP-rörgenomförningar 
eller motsvarande. Ingår i LIP’s olika Folie system, LIP 
system 17 och LIP system 15, ska användas tillsammans 
med övriga produkter som ingår i systemet, se respek-
tive monteringsanvisning. På så sätt bidrar LIP Elastisk 
Rörmanschett till att de olika systemen uppfyller Etag 
022 och därmed Byggkeramikrådets branschregler för 
våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.  

Underlag
Underlaget ska vara fast, torrt, fritt från damm, smuts, 
olja, fett, vax och andra skiljeämnen och uppfylla de 
krav som ställs på underlaget i respektive system. 
Avlägsna fett, smuts och kalkrester med LIP Grundrens 
G1 eller LIP Klinkerrens K1.

Förbehandling
Se respektive monteringsanvisning.

Bruksanvisning
Se respektive monteringsanvisning.

Färg
Vit/transparent 

Teknisk data
Material: Två ytterlager polypropylen nowoven väv (vit)      
    på var sida om 250µ PU-Folie transparent.  

Dimension:  110 x 110 mm 
Rör diameter:   ø 10-16 mm   
Total vikt:  ca. 3 gram
Diameter flexibel zon: ø ca 30 mm
Diameter PU-flis zon: ø ca 60 mm
Hål:   ø ca 6 mm
Klister zon:  25 mm

Dimension:  140 x 140 mm 
Rör diameter:   ø 18-34 mm   
Total vikt:  ca. 4 gram
Diameter flexibel zon: ø ca 48 mm
Diameter PU-flis zon: ø ca 78 mm
Hål:   ø ca 14 mm
Klister zon:  30 mm

Dimension:  160 x 160 mm 
Rör diameter:   ø 40-56 mm   
Total vikt:  ca. 5 gram
Diameter flexibel zon: ø ca 70 mm
Diameter PU-flis zon: ø ca 100 mm
Hål:   ø ca 29 mm
Klister zon:  30 mm

Dimension:  180 x 180 mm
Rör diameter:   ø 56-75 mm   
Total vikt:  ca. 6 gram
Diameter flexibel zon: ø ca 90 mm
Diameter PU-flis zon: ø ca 120 mm
Hål:   ø ca 44 mm
Klister zon:  30 mm

Dimension:  260 x 260 mm 
Rör diameter:   ø 100-140 mm  
Total vikt:  ca. 14 gram
Diameter flexibel zon: ø ca 170 mm
Diameter PU-flis zon: ø ca 200 mm
Hål:   ø ca 80 mm
Klister zon:  30 mm

Dimension:  110x 185 mm  
Rör diameter:   ø 18-34 mm 
Dubbelmanschett:   cc 40 mm   
Total vikt:  ca. 4 gram
Diameter flexibel zon: ø ca 95x50 mm
Diameter PU-flis zon: ø ca 125x80 mm
Hål:   ø ca 14 mm
Klister zon:  30 mm

Vidhäftning mot 
cementbaserad 
fästmassa C2 (N/mm²):  > 0,3

Allmänt
”LIP-produkter” kontrolleras internt och externt årligen 
för att möta branschens krav.
Vi garanterar att produkterna är felfria. 
Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår 
kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. 
För ytligare information se www.lip.dk eller kontakta 
LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70
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LIP – när man bygger på kvalitet!


