
                                                                                                                      

 

FLEX 2000  
Elastisk tætningsmasse til tætning af rør med kabelgennemføringer i bygningsemner 

under jord. Kan også anvendes ved indsivning af vand. 
 
Testet op til 7,5 m vandsøjle  (MFPA Leipzig) 
 

Varenummer Beskrivelse Pakke / stk. Vægt  kg 

1003072 Flex 2000 tætningsmasse patron 850 g 20 patron / Karton 0,94 kg 

1003070 Fugepistol 1 1,07 kg 

1003076 Fleksibel fugespids 1 0,06 kg 

 
 
 
 
 
 
 
Flex 2000 tætningsmasse Fugepistol incl. fugespids Fleksibel fugespids 
 

Tekniske data 
Konsistens Gummiagtigt 
Varmebestandighed + 50 ̊C 
Bearbejdningstemperatur + 5 ̊C til + 35 ̊C  
Forbrug ca. 1,6 kg pr. liter hulrum 
Lagring ved 20 ̊C 2 år 
 
Undergrund 
Tør, fugtig eller våd. Underlaget skal være fri for 
fedt, tjære og olie, samt løse dele.  
Egnede underlag er: Beton, tegl, mørtel, puds og 
andre mineralske byggematerialer, derudover 
keramik, PVC, polyethylen og polypropylen.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indstrømmende vand Indsprøjtning af 
Flex 2000 

Fordel Flex 2000 Ingen utætheder 
mere 

Spartle emnet Afslutning med 
hurtighærdende cement 



                                                                                                                      

 

 
 

Forarbejdning 

 
Før man starter, opvarmes Flex 2000 patronen i mindst 30 minutter i varmt vand til ca. 35-

40 ̊C , derved opnår massen en god flexibel konsistens. Hullet skal indvendigt renses med 

en børste for støv, sand og andre løse dele. Inden arbejdet med Flex 2000 påbegyndes, 

skal et tokomponent PUR-skum monteres inderst i kanalen som en sikringsblok, i en 

dybde på ca. 15 cm. Flex 2000 patronen med den påmonteret fugespids, er nu klar til 

brug. FLEX 2000 fugen skal være minimum 12 cm. 

 

Ved kabelgennemføringer skal kablet efter afsluttet indsprøjtning vibreres, så eventuelle 

luft  hulrum fjernes. Det skal kontrolleres, at kablet efter indsprøjtning af FLEX 2000 ligger i 

røret uden at være spændt ud. Afsluttende skal tætningsmassen være  ca. 1 cm fra 

yderkant og være glattet  med en metalspartel. Som bagstopsikring skal gennemføringen  

lukkes med lyncement. Ved indføring af en nyt kabel, fjernes mørtlen og det nye kabel 

trykkes gennem tætningsmassen, efterfyld eventuelt med Flex 2000, der afsluttes med en 

bagstopsikring af lyncemnet.  

 
 
 
 
 
 
 

FLEX 2000 
Stopper vand 

Mørtelbariager af 
hurtighærdende 
cement 

FLEX 2000  
min. 12 cm 

Sikringsblok af 
2K-PUR-
montageskum 

Ledninger 

Væg 

Gulv 

Grundvand 


