Receptor Atti a plat din PUR cu uler adeziv
izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler turnat pentru diferite
soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, P C sau membrană
specială).Vă ru ă să speci ica i tipul membranei în o entul
co enzii
Potrivit atât pentru drena normal cât i de urgenţă. Proiectat pentru
performanțe ridicate de drena
Design extrem de plat pentru a nu afecta capacitatea de izolare a
acoperișului: D 70 - 70 mm, D 100: nălțime de 85 mm
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ită rotundă din oțel ino ida il
potrivită pentru Receptor Atti a plat cu guler adeziv
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Articol pentru preaplin de ur ență
potrivit pentru Receptor Atti a plat cu guler adeziv.
Constând din:
nel adaptor din P R cu garnitură inclusă
Parafrunzar, inclusiv itul de fixare
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Mai mult de atât, inelul adaptor poate fi folosit ca element de
preaplin pentru Receptoarele Atti a Plate ( nălțime de 80 mm). ,
vezi fig. din dreapta.
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Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

versiunea scurtă:

1200 mm
DN 70
3441.L
DN 100
3443.L

nel adaptor le ent de ază din PUR
pentru o conectare corespunzătoare ntre Receptorul Atti a plat și
prelungitor din seria Receptoarelor niversal / Compact cu guler
(Art.- r. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 3185)

E 1**/
VE 2***

Ambalare 1: Buc / cutie; ***VE 2

Capacitate de drenare varianta scurtă (610 mm):
3,8 l/s la 35 mm nălțime de acumulare (D 70)
5,8 l/s la 35 mm nălțime de acumulare (D 100)
Capacitate de drenare varianta lungă (1200 mm):
6,3 l/s la 35 mm nălțime de acumulare (D 70)
6,4 l/s la 35 mm nălțime de acumulare (D 100)

€/Bucată

**VE 1

Receptor Atti a plat din PUR cu lanșă de prindere
izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, inclusiv itul de fixare,
garnitură de etanșare combinată și flanșă de prindere pentru
fixarea membranelor bituminoase, din plastic, EPDM, pentru toate
tipurile de acoperiș.
adecvat pentru drenarea normală, cât și de urgență
proiectat pentru performanțe ridicate de drenare
design extrem de plat: D 70: 70 mm, D 100: nălțime de 85 mm
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* n ex pro ucători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. ă rugăm să specificați n momentul comenzii

 Receptor Atti a plat cu accesorii

DN 70/
DN 100

2491.M

72

E 1**/
VE 2***

Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

anșetă de le ătură la ariera de vapori
pentru legătura Receptoarelor Atti a plat la bariera de vapori:
cu inel de etanșare către interior
instalare fără scule
cu guler autoadeziv din Alu-butil pentru a se lipi de bariera de
vapori.

€/Bucată

**VE 1

U
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Ambalare 1: Buc / cutie; ***VE 2

 Receptor Atti a plat cu accesorii
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