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Obszary stosowania 

� Do trwałego uszczelniania 
przejść rur przed wodą pod ci-
śnieniem, w połączeniu z KMB 
(np. Remmers Profi Baudicht 
1K, Remmers Profi Baudicht 
2K) 

� Do obiektów nowobudowanych 
i remontowanych 

� Do przepustów rur w dachach 
płaskich 

Właściwo ści produktu 

Remmers Rohrflansch to absolut-
nie bezpieczne, trwałe uszczelnie-
nie przejść rur wodociągowych  
i kanalizacyjnych przez ściany i su-
fity, przeciw wodzie pod ciśnie-
niem. Kołnierz Rohrflansch może 
być klejony w krótkim czasie, bez 
specjalnych narzędzi, na uszczel-
niane istniejące przejścia rur. Ła-
two się nim posługiwać i oferowa-
ny jest jako kompletne rozwiązanie 
systemowe – wraz z klejem. 

 

1. Podło że 

Podłoże musi być suche, równe 
i oczyszczone z tłuszczów, olejów 
oraz środków zmniejszających 
przyczepność. Mleczko cemento-
we należy usunąć. Powierzchni 

ściany i rurze w miejscu sklejenia 
należy nadać lekką szorstkość  
i oczyścić z pyłu. Rura przeprowa-
dzana przez ścianę musi być za-
mocowana (zaprawą lub pianką) 
w taki sposób, aby nie ruszała się 
podczas montażu kołnierza. 

 

 

 

 

 

2. Nakładanie kleju 

Zewnętrzny obrys Remmers Rohr-
flansch należy narysować na ścia-
nie, korzystając przy tym z półkoł-
nierza jako szablonu (fot. 1) 

 
Fot. 1: Odrysowywanie kołnierza na ścianie 

Dane techniczne  produktu  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 4349 - 4351 

Rohrflansch 
Kołnierz do uszczelniania istniejących przejść rur 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Pistolet ręczny 
na kartusze 

 Przechowywać w  
miejscu chłodnym i 
zabezpieczonym 
przed mrozem / 
chronić przed 

wilgocią / zamykać 
opakowanie  

 Okres 
przechowywania 
kleju do kołnierza 

        

 

Kołnierz: 
� Półkołnierze z polipropylenu (PP) 
� Odporne na działanie promieniowania UV i wysokie temperatury 
� Kolor: niebieski 
 
Klej do kołnierza: 
� Temperatura stosowania minimum 5°C 
� Tworzenie błony po ok. 25 min. 
� Odporność na temperaturę po stwardnieniu: -40 do + 90 °C 
� Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży, takich jak be-

ton, bitumy itp. uzyskiwana bez zastosowania primera. 
� Dobra odporność na UV. 
� Nie zawiera izocyjanianów, silikonów i halogenów 
� Odporny na słoną wodę 
� Nie zawiera rozpuszczalnika, bezzapachowy 
� Możliwe lakierowanie i szlifowanie (po stwardnieniu) 
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Końcówkę kartusza ściąć tak, aby 
uzyskać średnicę 2 mm i wprowa-
dzić klej w rowek w kołnierzu 
(fot.2) 

 
Fot. 2: Nakładanie kleju w rowku kołnierza 

 
Końcówkę kartusza odciąć tak, 
aby uzyskać średnicę ok. 8 mm 
i nanieść kilka pasków kleju we-
wnątrz obu 15-centymetrowej wy-
sokości połówek kołnierza (fot. 3). 
Przy czym grubość paska należy 
dobrać w taki sposób, aby wyrów-
nać przestrzeń pomiędzy rurą i 
kołnierzem. 

 Fot. 3: Nakładanie pasków kleju wewnątrz pół-
kołnierzy 

Następnie paski kleju należy rów-
nomiernie rozprowadzić za pomo-
cą ząbkowanej szpachelki. 
Na narysowany na podłożu okrąg 
nanieść wewnątrz linii pierwszy 
pierścień z kleju. Dwa kolejne 
w pobliżu przepustu i w środku 
pomiędzy dwoma skrajnymi (fot. 4) 
 
 

 
Fot. 4: Nakładanie pierścieni z kleju na ścianę 
 

3. Monta ż kołnierza 

Obie połówki kołnierza ułożyć wo-
kół rury i złączyć, po czym lekko 
obracając dosunąć je do ściany, aż 
przy krawędzi talerza pojawi się 
klej. Należy zwrócić uwagę, aby 
rowki w półkołnierzach całkowicie 
wpasowały się nawzajem - także 
w strefie talerza, (fot. 5 i 6). 

 Fot. 5: Złożenie półkołnierzy 

 
Fot. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Narzędzia 

Pistolet do kitów na kartusze 310 
ml, papier ścierny.   

Forma dostawy, składowanie 

Forma dostawy:  
Produkt oferowany jest jako kom-
pletne rozwiązanie systemowe, 
wraz z klejem, w kartonie. 
 
 Do rur / kabli 

średnica zewnętrzna 
Artykuł standardowy 
435001 Ø 87 - 110 mm 
 
Zamówienie specjalne Ø < 87 mm 
434901 Ø 8 - 27 mm 
434902 Ø 28 - 44 mm 
434903 Ø 45 - 64 mm 
434904 Ø 65 - 86 mm 
 
Zamówienie specjalne Ø > 110 mm  
435101 Ø 111 - 125 mm 
435102 Ø 135 - 161 mm 

 
Składowanie (kleju): 
Zamknięty klej do kołnierzy Rem-
mers Rohrflansch można prze-
chowywać w oryginalnym opako-
waniu, w miejscu suchym, zabez-
pieczonym przed mrozem i przed 
zbyt silnym nagrzaniem przez co 
najmniej 12 miesięcy. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


