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Toepassingsgebied
De Klöber-afdichtingsmanchet garandeert het regen- en winddicht 
afdichten van kabeldoorvoeren en leidingen die door het dak 
van een gebouw heen moeten. De manchet is zelfklevend en kan 
worden gebruikt op alle onderdakschermen en dampremmers en-
schermen van Klöber. Bovendien zijn de afdichtingsmanchetten 
universeel toepasbaar en zijn ze eveneens geschikt voor 
luchtdichte aansluitingen binnenshuis.

producTvoordelen
 � Lucht- en winddicht
 � Universeel gebruik, geschikt voor alle diameters van 

doorvoeren en kan op alle soorten ondergrond worden 
gekleefd.

 � Deze zelfklevende afdichtingsmanchet is verkrijgbaar in 
verschillende diameters (8-12 / 15-22 / 25-32 / 42-55 / 
50-70 / 150-165 mm)

 � Hij is bestand tegen uv-straling, vorst, weersinvloeden, 
veroudering en is blijvend elastisch

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE GEGEVENS
Afmetingen KU8005 

Ø 150-165 mm 
KE8091  

Ø 50-70 mm
KE8090  

Ø 42-55 mm
KE8094  

Ø 25-32 mm
KE8093  

Ø 15-22 mm
KE8092  

Ø 8-12 mm
Bevestiging Kan op elke ondergrond worden gekleefd (onderdakscherm, dampscherm, metaal, hout, enz.) 
Materiaal EPDM, met onderzijde van acryllijm: zorgt voor een sterke hechting en is zeer scheurbestendig. 

Verpakking
2 stuks / doos 
156 stuks / pallet 

2 stuks / doos 
126 stuks / pallet

2 stuks / doos 
252 stuks / pallet 

10 stuks / doos - 
1620 stuks / pallet 

10 stuks / doos 
1620 stuks / pallet

10 stuks / doos 
1620 stuks / pallet

Doorvoeren voor 
zonne-installaties
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Toepassingsgebied

Gebruik buiten:
aansluiten van kabels van zonne-installaties met water-
dichte sensoren

Gebruik buiten:
regendicht doorvoeren van kabels

Gebruik binnen:
lucht- en waterdicht aansluiten van kabels van zonne-
installaties

1. Verwijder de beschermfolie
2.  Trek de manchet over de kabels/buizen  

(de bijgevoegde talk vergemakkelijkt het doorglijden)
3.  Druk aan op de ondergrond

Voor het gebruik van een Klöber-afdichtingsmanchet hebt u geen
speciaal gereedschap nodig, en door de sterke hechting hoeft u 
na de installatie niets meer te verzegelen of te verlijmen.

TOEPASSING

Voor het doorvoeren van 
buizen en kabels van  
8 tot 165 mm

KG 8005 
Ø 150 - 165 mm 

KG 8091
Ø 50 - 70 mm

KG 8090
Ø 42 - 55 mm

KG 8094
Ø 25 - 32 mm

KG 8093
Ø 15 - 22 mm

KG 8092
Ø 8 -12 mm


