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PRODUKT VARIANTER

Varenr. DB nr. Dimension Pakning

5944 2033464 GENNEMFØRING KABEL Ø 4-8 mm 10 stk/ krt

5946 1410439 GENNEMFØRING KABEL Ø 8-11MM 10 stk/ krt

5948 1410441 GENNEMFØRING KABEL Ø 15-22MM 10 stk/ krt

5991 2033544 GENNEMFØRING RØR Ø 70MM FLAD 10 stk/ krt

5992 2033546 GENNEMFØRING RØR Ø 100MM FLAD 10 stk/ krt

5993 2033547 GENNEMFØRING RØR Ø 120MM FLAD 10 stk/ krt

5994 2033548 GENNEMFØRING RØR Ø 160MM FLAD 10 stk/ krt

Rør- og Kabelgennemføring
mærket med dokumenteret levetid på min. 50 år

StormTM produktblad

KVALITET 
Gennemføringen består af en fleksibel gummimanchet. 
Manchetten er monteret på en stærkt klæbende folie af 
polyethylen, der er udviklet specielt til tætning af damp- 
spærren. Kan også anvendes til radonsikring. Produktet  
er UV-bestandigt og halogenfrit. Gennemføringen er 
ældningsbestandig og varme-bestandig, og gennem-
føringen tåler en vedvarende temperaturbelastning mel-
lem -20 til +120˚ C.

ANVENDELSE 
Storm gennemføring anvendes for optimal tætning af 
dampspærren i forbindelse med montering af  kabler, 
ventilationsslanger eller lign.

Du kan montere Storm gennemføring direkte på damp-
spærren. Ved montering bør underlaget være tørt samt 
støv- og fedtfrit. Vi anbefaler, at du udfører arbejdet ved 
temperaturer over -5°C. Efter 24 timer er der opnået 
fuld hærdning til underlaget. Storm gennemføringer er 
nemme at montere, og du kan anvende løsningen uden 
at bruge andet værktøj. Bemærk at gennemføringerne 
ikke er egnet til vandførende lag. Vedr. montering se vej-
ledningen i pakken eller på www.eric-storm.dk

TEKNIK 
Storm rør- og kabelgennemføringer er sammensat af 
en fleksibel EPDM-gummi manchet monteret på en kraf-
tig folie af polyethylen belagt med en akrylklæber. Alle  
komponenter er fri for opløsningsmidler, indeholder in-
gen halogener, og afgiver ingen giftige gasser. Ved bort-
skaffelse kan materialerne deponeres eller brændes på 
et forbrændingsanlæg uden risiko for ud-vikling af miljø-
farlige stoffer.


