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Produktbeskrivning 
FME Rörmanschett är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav 
två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av elastisk, vattentät och värmeresistent EPDM-
gummi.  
 
Användningsområde 
FME Rörmanschetter används till tätning av genomföringar för tapp- och spillvatten i våtrum i bostäder 
och utrymmen med liknande belastningar.  
 
Byggtekniska förutsättningar 
FME Rörmanschett är en systemprodukt ingående i FME Våtrumssystem. Byggtekniska 
förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – 
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, 
Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning.  
 
Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C.  
 
Applicering - montering  

FME Rörmanschett monteras med FME Folielim Tix eller FME Tätmembran beroende på vilket av 

FME Våtrumssystem som ska monteras. Säkerställ att du får FME Folielim Tix/FME Tätmembran runt 

hela genomföringen samt minst 1 cm upp på den. FME Folielim Tix fördelas ut med en tandad 

limspridare som ger ca 4 m2 per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För 

snabbare härdning rekommenderas att fukta FME Folielim Tix med duschspruta precis innan du 

lägger ihop ytorna.  

FME Tätmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.  

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. FME Rörmanschett ska 

alltid monteras i vått FME Folielim Tix/FME Tätmembran så fullständig övervätning mellan underlag 

och FME Rörmanschett uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom monteringstiden. 

Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  

Produktspecifikation 
Typprovning och verifiering: ETAG 022 
Kontrollplan SP: System 2+ 
Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och EPDM 
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C 
Tjocklek: 0.7 mm 
Vikt  9 – 21 mm: 4 g 
 15 – 34 mm: 4 g  
 35 – 75 mm: 9 g 
         80 – 140 mm: 18 g 
Färg: Blå med tryckt logo  
 
Förpackning  
Kartong om 20 st. 
 
 
Hållbarhet – lagringstid  
Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.  
 
Deponering 
Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
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Miljö 
FME Rörmanschett är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att 
produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. 
Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.  
 
 
Leveransvillkor    
ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet 

 

http://www.bastaonline.se/

