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Instrucțiuni de montaj

Se montează izolația termică. 2. 3.Se determină adâncimea de inserție și,
eventual, se va decupa receptorul la
dimensiunea necesară.

1.

Lubrifi
ant

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

       . .  introduce receptorul cu garnitura de 6. La final se montează parafrunzarul.

Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv 56/88/103/DN100 

Decupați și sudați complet membrana nouă 
la receptorul pentru renovare.

.. montează garnitura de etanșare și 
antirefulare la partea inferioară a 
receptorului  pentru renovare.  

etanșare în canalul de scurgere vechi, ce 
urmează a fi reabilitat.  

Renovare-studiu de caz: Corpul receptorului vechi și prelungitorul și structura acoperișului 
existent rămân neschimbate. Este necesară creșterea grosimii izolației termice, o nouă 
membrană de acoperiș și un nou receptor. 
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Instrucțiuni de montaj

Date tehnice:

Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv 56/88/103/DN100 
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Instrucțiuni de montaj

1. 2. 3.

Lubrifi
ant

Se determină adâncimea de inserție și, 
eventual, se va decupa receptorul la 
dimensiunea necesară.

4. 6.5. La final se montează parafrunzarul.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv 36 

Decupați și sudați complet membrana nouă 
la receptorul pentru renovare.

Renovare-studiu de caz: Pe un plafon de clădire neizolat este realizată o scurgere. Atât 
vechea membrană, cat și receptorul existent vor fi păstrate și vor fi renovate cu o nouă 
membrană și un nou receptor. 

Se montează garnitura de etanșare și 
antirefulare la partea inferioară a 
receptorului  pentru renovare.  

Se introduce receptorul cu garnitura de 
etanșare și antirefulare în receptorul 
existent, ce urmează a fi reabilitat.  
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Instrucțiuni de montaj
 Nr. 2303

Receptor pentru renovare din aluminiu
  DN 90

     Art.

2.2.

Lubrifi
ant

Se decupează noua membrană la partea 
superioară a receptorului (diametrul găurii 
decupate110 mm). 

4.  5.         
         

Se montează flanșa superioară și se
fixează cu două piulițe fluture și șaibe, în 
două bolțuri diametral opuse.  

          
Se montează suportul de prindere al 
parafrunzarului pe celelalte două bolțuri 
filetate. Piulițele fluture se vor strânge 
manual.

Receptor pentru renovare din aluminiu cu flanșă de prindere DN90 
Renovare-studiu de caz

DN100 e
: Pe un plafon de clădire neizolat se montează

sifonul existent 
 o scurgere nouă în

cea xistentă. Atât vechea membrană, cat și vor fi păstrate și vor fi  
reabilitate cu o nouă membrană și un nou receptor pentru renovare. 

Se atașează garnitura de etanșare 
antirefulare la capătul inferior al 
receptorului de renovare și se introduce în 
vechea scurgere.

.
Atașați garnitura de etanșare pe flanșa 
receptorului pentru renovare

Se înfiletează cele 4 bolțuri în flanșa 
receptorului pentru renovare.
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Instrucțiuni de montaj

Date tehnice: Art. Nr. 2303

9.7. Se poziționează parafrunzarul pe tija
suportului de fixare.

Se montează șaiba și piulița fluture 
pentru fixarea parafrunzarului.  

Receptor pentru renovare din aluminiu cu flanșă de prindere DN90 
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