
Afdichtingsmanchet Compenseal 

De afdichtingsmanchet Compenseal is een speciale, flexibele afdichtingsmanchet, vervaardigd uit 
hoogwaardig elastomeer, voor muurdoorvoeringen van leidingen die kleine bewegingen kunnen 
maken. De afdichtingsmanchet werkt uitstekend voor het opnemen van axiale en radiale 
bewegingen van de leiding en de zetting en is bestand tegen waterdruk. 

Toepassing 
De afdichtingsmanchet is uitstekend toepasbaar als bewegingscompensator van doorvoeringen van 
kunststof mantelbuizen door wanden en vloeren in gebouwen zonder afdichtfolie. 
 
- waterdruk tot 0,5 bar bij maximaal 70 mm tussenruimte. 

Voordelen 

• Opname van axiale en radiale belasting  
 tot +/- 25 mm 

• Opname van zettingen,  al naar gelang 
van buitenbuisdiameter en doorvoering 

 grootte tot 40 mm 

• Ideale bewegingscompensator 

Technische gegevens 
Raadpleeg de prijslijst voor de beschikbare 
groottes en afmetingen. 
 
Voor buitenbuisdiameter 75 mm tot 630 mm en 
muurdoorvoering groottes van 150 mm  
tot 700 mm. 

Materiaal Synthetisch elastomeer 

Drukplaten RVS 316 

Maximale  
bedrijfstemperatuur 

55°C 

Materiaaldikte 5 - 8 mm 

Breekvastheid 27 N/mm 

Trekvastheid 11 N/mm 

Hardheid Shore A 50 ±5 

Breekrekbaarheid 400% 

Eigenschappen   

Aandraaimoment   
klemband 

 10 Nm 



Afdichtingsmanchet Compenseal 

Montagehandleiding 
1. De buis in de muurdoorvoering centreren en fixeren. 
2. De drukplaat van de Compenseal tegen de muurdoorvoering op de juiste plaats schuiven en 

de plaatsen voor de bouten te markeren. Aansluitend op de markeringen de gaten boren en 
pluggen plaatsen. 

3. Afdichtpasta met een handpistool kruisvormig in iedere boorgat aanbrengen. Daarna rond de 
muurdoorvoer op de plaats waar de afdichtingsmanchet komt afdichtpasta aanbrengen. 

4. Schuif de Compenseal over de buis tot aan de muurdoorvoering. Aansluitend de Compenseal 
met bouten vastzetten aan de muurdoorvoering en de overtollige afdichtpasta verwijderen. 

5. De manchetopening van de buis dusdanig vouwen dat er een plooi ontstaat. Onder deze plooi 
rondom de buis afdichtpasta aanbrengen en daarna de klemband vastzetten 

(aandraaimoment 10 Nm). 

Aanwijzingen 

• De buis, muur– of vloerdoorvoering en het afdichtingsmanchet dienen schoon, droog en 
stofvrij te blijven tijdens de montage. 

• Bij montage in de bodem moet de Compenseal worden afgedekt met een expansiekussen, 
waarmee de Compenseal wordt beschermd tegen de druk van de grond en zijn werking 
verzekerd blijft. 

• Vanaf een buisgrootte van 250 mm moet een spanwerktuig voor de 19 mm roestvrijstalen 
spanband worden gebruikt. 

Garantie beperkt zich tot de geleverde materialen.  
Voor het juiste gebruik is de gebruiker zelf verantwoordelijk. 


