
En rörelsevänlig tätning med hög prestanda
Wisecure W801 är utvecklad för att täta vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. 
Ringarnas unika profildesign, i kombination med självsmörjande funktion ger en effektiv 

tätning mellan röret och betongen, samtidigt som den tillåter axiell rörelse, högt tryck 
samt skyddar mot radon och läckage.
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Vi tror på en framtid där ingen människa behöver komma till skada. Sättet vi gör det är genom att hitta en säker, säker och smart 
lösning som förhindrar att onödiga olyckor inträffar, vi säljer fantastiska proaktiva lösningar. WiSecure AB, Stuartsgatan 1, SE-504 68 

Borås, +46(0)33-10 04 40, info@wisecure.se www.wisecure.se
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Wisecure W801 är utvecklad som tätning vid ingjutningar i betongväg-
gar och golv. Tätningen är designad för att fungera effektivt vid högt 
vattentryck. W801 är också en så kallad rörelsevänlig tätning, som 
tillåter axiell rörelse vid inbäddningspunkten. 

Tätningen kan användas med alla typer av rör, såsom plast, stål, 
betong, gjutjärn etc. och möjliggör axiell rörelse på rör med slät yta. 
Gummiringens speciella profil skapar en effektiv tätning mellan röret 
och betongen. Ett hålrum i den yttre ringen fylls med fett för att erhålla 
en självsmörjande funktion. Tryck från klämringen gör att tätningen 
expanderar samtidigt som trycket mot omgivande betong ökar och fettet 
pressas ut genom tätningsspåret.

Tätningsringen är tillverkad av EPDM-gummi med en hårdhet på 40o 
± 5o IRHD. Materialet uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 
681-1 och Construction Products Regulation (CPR). W801 tätning 
har en mycket god beständighet mot alkalisk tillväxt efter ingjutning i 
betong.
Slangklämman levereras som standardkomponent i rostfritt stål (W5, 
AISI 316). Den maximala kontinuerliga arbetstemperaturen för gummi-
material är + 45o C. Tätningen kan intermittent utsättas för en tempera-
tur på + 95o C.

Wisecure W801 är avsedd som tätning vid ingjutningar i betongväggar och golv. Gummiringens speciella profil skapar en effektiv tätning mellan 
röret och betongen.

Tätningarna i W800-systemen har framgångsrikt klarat funktionstätningstestet vid Studsvik AB, Sverige och Fernwärme-ForschungsInstitut i Han-
nover (FFI), Tyskland.

En rörelsevänlig genom-
föringstätning
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DIMENSIONER DY MM / ART.NR.

Vi kan även leverera W801 i den dimension du önskar från dimension 200mm och uppåt.

RÖR DY ART. NR RÖR DY ART. NR RÖR DY ART. NR RÖR DY ART. NR

110 1659204 200 1816100 355 1816604 630 1817104

125 1659302 225 1816205 400 1816702 710 1817202

140 1659400 250 1816303 450 1816800 800 1817300

160 1659505 280 1816401 500 1816905 900 1818206

180 1672000 315 1816506 560 1817006 1000 1818500
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Wisecure W801 kan användas för alla typer av rör. Lösningen tillåter 
axiell rörelse i rör med slät yta, vilket gör att tätheten mellan röret och 
betongen bibehålls. W801 är även justerbar efter montering och kan 
monteras på insidan eller utsidan av väggen.

Specialtätning för vatten och radon vid gjutning av runda rör i betong-
väggar och golv.

Gummimaterial: EPDM, 40 ° ± 5 ° IRHD.
Uppfyller krav enligt materialstandarden EN 681-1, tabell 2.
CE-märkt: Uppfyller krav enligt EU:s byggproduktförordning. (HLR)
Slangklämma: syrafast stål, W5, AISI 316
Spännring, spännklov: Varmförzinkat stål, S235 JRG 2
Expanderbult: Varmförzinkat stål
Smörjmedel: Polyalkylenglykol

Tester visar att applikationen klarar 0,74 bar vattentryck vid stil-
lastående och 0,2 bar vid axiell rörelse.

För rör i rörelse

Monteringsanvisning W801
W801 är en delvis ingjuten tätningslösning och installationen kan variera något exempelvis beroende på 
om rör och tätning skall monteras vid nybyggnation eller renovering. 
Generellt gäller att en gjutform måste sättas kring rören vid genomföringen så att de yttre 
montagedetaljerna så som slangklämma, spännklovar och spännringar är åtkomliga efter härdning.
Rör måste alltid fästas och förankras då W801 inte utgör ett stöd.

W801- tätning kan delvis demonteras och justeras efter gjutning. Kontakta oss för alternativa 
förslag på montering.
Se nästa sida för instruktion.
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ANTAL SPÄNNKLOVAR
KRÄVS FÖR RÖREN:

110-315MM    8 ST

 10 ST
            12 ST

 16 ST

  355-560MM
         630-710MM

800-1000MM 

DIMENSION (MM)  A       B       C       D      E 
110-180  40      25     40     22     37 
200-1000  50      31     50     27     44

5.När väggen härdat och formen tagits bort 
monteras spännklovar och spännringar. 
Använd en spännklov som mall och markera 
hål för expanderbultar kring tätningen. 
Spännklovarna ska pressa spännringarna 
mot tätningskanten så sätt spännkloven mot 
tätningskanten för att markera för expander på 
rätt avstånd från tätningen. Börja med att göra 
markeringar klockan 12, 3, 6 och 9 och fördela 
sedan övriga markeringar för kvarvarande 
spännklovar jämnt utmed tätningen.

6.Borra hål i betongen för expanderbultarna
vid markeringarna.
Montera expanderbultarna.

7.Sätt en spännring på översidan av tätningen 
mellan klockan 9 och 3. Montera spännklovarna 
med muttrar på expanderbultarna. 
Spännklovarna ska vila mot spännringen. 
Skruva i bultarna så att de spänner mot 
spännringen men vänta med att dra åt.
Montera den undre spännringen och 
spännklovarna på motsvarande sätt.

8.Använd ett spärrskaft och dra åt muttrarna 
på expanderbultarna korsvis så att de är låsta i 
rätt position.
Drag åt bultarna mot spännringarna korsvis. 
Om nödvändigt håll emot muttern på 
expanderbulten så att spännkloven inte flyttas 
ur sin position.
Montaget är nu klart. Vi rekommenderar att 
man efterjusterar bultarna 1 månad efter 
montaget.

1.Om gjutformen för väggen är monterad tas 
ett hål upp i den för att möjliggöra förläggning 
av rören genom väggen. Förslagsvis görs ett 
rektangulärt eller kvadratiskt hål upp som är 
något större än vad som krävs för röret. Det 
måste finnas tillräckligt utrymme att dra åt 
slangklämman på den inre tätningsringen i 
väggen. 
I den utsågade delen tas sedan ett cirkulärt hål 
upp med en inre diameter motsvarande rörets 
diameter +  X mm. Därefter delas den utsågade 
delen i två delar på mitten, så att två halvcirklar 
bildas.
Rören dras nu genom ”väggen” och förankras.

2.Sätt den inre tätningen på röret så att 
bakkant av tätningen sitter måttet B + C från 
gjutformens framkant. Drag åt slangklämman 
på den inre tätningsringen.

3.Fyll den yttre tätningens fettspår rikligt med 
det medföljande fettet. Fettet skall helt fylla 
upp spåret. Sätt den yttre tätningsringen på
röret och skjut den mot den inre tätningsringen.
Den yttre tätningens kant mellan A och B ska 
nu sitta jäms med utsidan av gjutformen.
Montera slangklämman och dra åt.

4.Montera de två tidigare utsågade delarna 
av gjutformen kring röret så att gjutning kan 
påbörjas.



En extrem tätning när det är dags för entré
Med 55 % aluminium, 43 % zink skapar vi AluZink som är extremt hållbart mot rost och 

perfekt, säkert och långvarigt

För den som behöver bättre rostskydd än traditionellt varmförzinkat material kan Aluzink 
vara ett bra alternativ. Genom att använda en legering av 55% aluminium, 43,4% zink och 

1,6% kisel får du både ett tunnare och bättre rostskydd.
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