
Toepassing

Luchtdichtingsmanchetten voor het duurzaam afdichten van kabel- en buisdoorboringen, stopcontacten en schakelaars in de luchtdichte laag. 

De grote box bevat:

30 st. KAFLEX mono 1 st. EXTOSEAL MAGOV 6cm, 10m

30 st. KAFLEX duo 1 st. TESCON No.1 6 cm, 30 m

2 st. KAFLEX multi 20 st. STOPPA 16

20 st. KAFLEX post 20 st. STOPPA 20

30 st. ROFLEX 20 20 st. STOPPA 25

2 st. ROFLEX 20 multi 20 st. STOPPA 32

20 st. ROFLEX 30 20 st. STOPPA 40

5 st. INSTAABOX

Leveringsvormen

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Hoogte Gewicht

15150 4026639151506 595 mm 400 mm 235 mm 7,4 kg

Voordelen

Altijd alles bij de hand: assortiment voor het vakkundig afdichten van luchtdichte details

Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 18015-5, DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Alles overzichtelijk in één doos, zodat er tijdig kan worden bijgevuld

Materialen worden beschermd bewaard: voorkomt knikken en verontreiniging

Electro-
Luchtdichtbox
groot  

Assortiment voor een betrouwbare afdichting van kabels en kabelbuizen
conform DIN 4108-7 en RE 2020

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de
daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie. 

Verdere informatie over de verwerking en de

constructiedetails vindt u in de pro clima

plannings- en toepassingaanbevelingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

de technische hotline van pro clima

BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35

Email: technical@isoproc.be 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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