
Multiseal® Afløb

www.unipak.dk
Unipak A/S  |  Marktoften 3C  |  8464 Galten  |  Denmark 
Phone +45 86261177

Multiseal® Afløb 
Multiseal® Afløb flydende tætning afhjælper vandtab i indendørs afløb og 
faldstammer. Multiseal Afløb kan anvendes til alle branchekendte rørmaterialer 
(plastic, støbejern, porcelæn, beton, bly).  
Lækager i rør eller muffesamlinger kan tætnes.

Flydende tætning til indendørs afløb og faldstammer

Multiseal® Afløb krystalliserer i forbindelse med atmosfærisk 
luft. Der dannes en mekanisk forsegling af lækagen. Tætning 
med Multiseal Afløb er permanent og modstandsdygtig overfor 
ældning

BEMÆRK!  
Inden tætning med Multiseal Afløb anbefaler vi at rengøre meget 
snavsede (fedtede) rør grundigt. Ved nedgravede kloakledninger 
anvendes Multiseal Kloak og Multiseal HC 60 (2 komponenter). 
Inden brug af Multiseal Afløb skal ledningen afspærres og fyldes 
med vand som afprøvning. Der kan løbe meget væske ud ved 
fyldningen.

TÆTNINGSSYSTEM TIL 
AFLØB (INDENDØRS)

BRUGSANVISNING:
Afspær og rengør rørsystemet, og fyld det med vand som en 
prøve, for at finde ud af hvor stort vandtabet er. Tøm vandet 
ud. Bland herefter Multiseal Afløb med vand, og hæld det i det 
defekte system. Ryst beholderen med Multiseal Afløb grundigt 
før brug. Blandingen skal, afhængigt af lækagens størrelse og 
fugtigheden omkring lækagen, forblive i systemet i 1 til 2 dage.
Brug Multiseal afspærringsballon og lukkepropper til afspærring.

Maksimalt vandtab:
Vandtabets størrelse må ikke overskride 70 % af volumenet af 
rørsektionen, der skal tætnes inden for 15 minutter.

VIGTIGT!
Fjern straks Multiseal Afløb fra genstande (fliser, håndvaske 
osv) med vand, da der ellers sker en krystallisering, der ikke 
kan fjernes.

Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved  
håndtering af kemikalier.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse:
Se sikkerhedsdatablad.

Blandingsforhold:
1 liter Multiseal Afløb til max. 5 liter vand. 
Underdosering mindsker effektiviteten.

Egnethed til opbevaring:
5 år fra fremstillingsdato, beskyttes mod frost.

Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer. 
Med forbehold for tekniske ændringer.  
Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk

Emballage Vare-nr. EAN VVS-nr.

5 liter 8021050 5708923800299 251220050

10 liter 8021100 5708923800312 251220110


