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Capacitate de drenare
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Instrucțiuni de montaj
Sifon complet de evacuare pentru balcon

DN 50    Art.Nr. 2501
orizontal:
DN 40    Art.Nr. 2502

Creați deschiderea în tavan ("gaura de bază")

d = 70mm pentru DN 50

Sifon complet de evacuare pentru balcon
vertical:

2    
    Cupă etanșă + Tub de imersie3    
    Picioare reglabile
5
    

4   
    Sifon complet de evacuare
    pentru balcon

Pavaj de pietriș
Strat 
protector

Strat de etanșare

Șapa

Plafon beton

Ex. de instalare 1: Sifon complet de evacuare pentru balcon, vertical, instalat în structura podelei unui plafon de beton.

2    
    Cupă etanșă + Tub de imersie3    
    Picioare reglabile
5
        pentru balcon
6

2    
    Cupă etanșă + Tub de imersie3    
    Picioare reglabile
5
    

4   
    Sifon complet de evacuare       
    pentru balcon     

            Șapă pavată cu pantă

Material de drenaj

Ex. de instalare 2: Sifon complet de evacuare pentru balcon, orizontal, instalat în podea de beton cu șapă înclinată.

Ex. de instalare 3: Sifon complet de evacuare pentru balcon, orizontal, instalat în izolația unui acoperiș cald.

Pavaj de pietriş

Strat de etanșare

Strat protector

Strat de etanșare

Plafon de beton

Plafon de beton

Barieră de vapori

Izolație termică

    Țeavă HT DN 50 cu mufă

4   
    Sifon complet de evacuare
     
    Țeavă HT DN 50 cu mufă

     
    Țeavă HT DN 50 cu mufă

1  Grătar de admisie    
    Inel inserție cu rosturi de drenaj

1  Grătar de admisie    
    Inel inserție cu rosturi de drenaj

1  Grătar de admisie    
    Inel inserție cu rosturi de drenaj
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Art.Nr. 2501 Art.Nr. 2502

242

DN 40

 Q 140

Ø 200

58

107

Ø 200

 DN 50

50

125

170

Q 140

Instrucțiuni de montaj
Sifon complet de evacuare pentru balcon

Date tehnice:

1. Se va crea o decupare (Ø=170mm) în bariera de vapori.

170mm

 Pentru o structură mai înaltă de 5cm 
se poate folosi un inel de înălțare (la 
cerere, cod produs 2509).
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Vedere explodată:3. Se va tăia inelul de inserție (2) la înălțimea dorită.

2. Introduceți inelul de etanșare, membrana de 
acoperiș și strângeți flanșa din inox, cu șuruburi M6.



enumire  
od produ  
e en nr alabil din 08.02.2018

Sifon complet de evacuare pentru balcon cu ieșire verticală 
2501

50(Ø
DN 50

)

45

12
5

17
0

140
200Ø



enumire  
od produ  
e en nr alabil din 08.02.2018

Sifon complet de evacuare pentru balcon cu ieșire orizontală 
2502

140
200Ø

40

58

11
5

Variabel 6 - 20



enumire

e en nr :
alabil din  :

Inel de înălțare din PUR

05.03.2018

2509od produ

11
5

145Ø

145Ø
154Ø
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Sifon complet de evacuare a apelor pluviale de pe 
tera ă au balcon  inte rat perfect în fini a ul 

pardo elii  aracteri tica pecială e te bariera pentru 
miro  din P  rezi tentă la în eț

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

i n c mplet de e acuare 
pentru alc n

Sifon complet de evacuare a apelor pluviale de pe tera ă 
au balcon  inte rat perfect în fini a ul pardo elii  Pentru 
tructura cu două părți  în podeaua de beton e utilizează 

un Receptor pentru balcon 50
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e criere : urile de cur ere pentru acoperiș rumbac  realizate din 
PUR  pentru montare în acoperișuri plate  tera e și 
balcoane  e di tin  printr o tabilitate dimen ională 
deo ebită  rezi tență la U  și rezi tență la impact  urile 
de cur ere rumbac  pecificate mai u  unt prevăzute cu 
i tem de prindere și etanșare adaptat la toate tipurile de 

acoperișuri

Material:

Utilizare:

pect:

Monta :

onitorizare:

la ificare:

urile de cur ere rumbac  unt utilizate pentru 
drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane  
balcoane și tera e

e i n dintr o in ură pie ă au din două pie e cu prelun itor 
și etanșări din P

upă in trucțiunilor de in talare și în conformitate cu 
directivele pentru acoperișuri plane I  00

onitorizarea e ternă cu te tare conform  25  de 
către ande e erbean talt a ern au automonitorizare

onform I  02 la a de protecție la incendiu 2  normal 
inflamabil

orpul urii de cur ere e te realizat din pumă poliuretanică 
ri idă de înaltă den itate  cu den itate de 500 m  
arnitură de etanșare din P  flanșă din aluminiu iliciu 
lSi  turnat ub pre iune  bolțuri filetate și șaibe din oțel 

ino idabil  piulițe fluture din oțel alvanizat și parafrunzar din 
P
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2501 GR 
i n le  de e a are en r  
al n din PUR  ie ire er i ală DN 

50,  lan ă de i are
cu grătar de admisie reglabil pe înălțime 
din oțel inoxidabil

Sifon complet de evacuare pentru balcon 
cu ieșire verticală, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat 
termic, cu diametru nominal DN 50. Cu 
găuri filetate pentru înfiletarea 
șuruburilor cu cap plat. Flanșă liberă din 
otel inoxidabil precum și inel de etanșare 
din PD  pentru o legătură permanentă 
str nsă între o membrană bituminoasă 
sau o altă membrană sintetică pentru 
acoperișuri și flanșă fixă a corpului 
receptorului. Cu înălțime reglabilă, grătar 
de admisie din oțel inoxidabil cu 
posibilitatea de a influența nivelul de 
drenaj, picioare reglabile pentru aliniere 
ușoară și barieră pentru miros din 

PD , rezistentă la îngheț.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Sifon complet de evacuare 
pentru balcon din P R cu ieșire 
verticală, cu flanșă de fixare
Diametru nominal: DN 50 
Cod produs: 2501 
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber-compact cu flanșă
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2502 GR 
i n le  de e a are en r  
al n din   ie ire ri n ală 

 0   lan ă de i are 
cu grătar de admisie reglabil pe înălțime 
din oțel inoxidabil

Sifon complet de evacuare pentru 
balcon cu ieșire orizontală, integral din 
spumă rigidă de poliuretan fără CFC, 
izolat termic, cu diametru nominal DN 
40. Cu găuri filetate pentru înfiletarea 
șuruburilor cu cap plat. Flanșă liberă din 
otel inoxidabil precum și inel de 
etanșare din PD  pentru o legătură 
permanentă str nsă între o membrană 
bituminoasă sau o altă membrană 
sintetică pentru acoperișuri și flanșă fixă 
a corpului receptorului. Cu înălțime 
reglabilă, grătar de admisie din oțel 
inoxidabil cu posibilitatea de a influența 
nivelul de drenaj, picioare reglabile 
pentru aliniere ușoară și barieră pentru 
miros din PD , rezistentă la îngheț.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Sifon complet de evacuare 
pentru balcon din P R cu ieșire 
orizontală, cu flanșă de fixare 
Diametru nominal: DN 40 
Cod produs:  2502 
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber-compact cu flanșă
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2509 GR 
Inel de înălțare din PUR 
Potrivit pentru Sifon complet de 
evacuare pentru balcon cu barieră 
pentru miros

Inel de înălțare din P R, potrivit pentru 
Sifon complet de evacuare pentru balcon, 
cu barieră pentru miros, pentru 
pardoselile supraînălțate.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Inel de înălțare din P R 
Cod produs: 2509 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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