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Desene

Instrucțiuni de instalare

Ex. de instalare

Certificate Descriere tehnică

Capacitate de drenare
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Se va decupa prelungitorul în funcție de
grosimea izolației și se va introduce în
receptorul cu guler (garnitura de etanșare 
trebuie să fie introdusă în corpul de bază).

4. 5.

Instrucțiuni de montaj
Receptor cu guler din PUR DN 200

Inserați receptorul cu guler în 
deschiderea existentă a plafonului 
(se poate lipi, de ex., cu spumă).

1.

Exemplu de montaj: Receptor cu guler instalat în pardoseală de 
beton, cu prelungitor în izolația termică (acoperiș cald).

Se așează bariera de vapori peste 
corpul receptorului și se decupează la2.

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

Receptor cu guler DN 200
Cod produs 3009

H

H?

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

Se montează izolația termică a 
acoperișului.

3.

Prelungitor DN 200
Cod produs 3084

6. Montați parafrunzarul.Așezați membrana acoperișului tăiată 
corespunzător peste receptor și lipiți-o sau 
sudați-o în partea superioară a gulerului de 
legătură al receptorului.

Best.-Nr.:  84713065

partea superioară a acestuia, peste gulerul 
de cuplare.

Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș | Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 | www.fixari.ro



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 23.01.2018

Receptor cu guler din PUR DN 200 
3009
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Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 23.01.2018

Prelungitor din PUR 
3084
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Receptor cu guler DN 200 cu ie ire ertical  instalat
n ta an de beton  etan at cu spum  mpreun  cu

prelungitor montat n i ola ia terasei

Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
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Denumire:

Cod produs :

Desen nr.:

Stand        :

Capacitate de drenare Receptor cu guler

15.01.2018

Capacitate de drenare n l s pentru:

Cod produs Denumire: Diametru 
DN

curgere
Capacitate de drenare n l s 
cu n l imea de acumulare

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
3008 / 3028.2 Receptor cu guler ne nc l it nc l it 2 0V DN 150 ertical 2.40 3.90 6.60 9.50 13.20 17.50

3009 Receptor cu guler ne nc l it DN 200 ertical 2.00 4.10 7.50 10.80 13.50 18.30

Receptor cu guler DN 150 Receptor cu guler DN 200

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
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Descriere: Receptoarele de scurgere pentru acoperi  rumbac  
reali ate din PUR  pentru montare n acoperi uri plate  terase 
i balcoane  se disting printr o stabilitate dimensional  

deosebit  re isten  la UV i re isten  la impact. 
Receptoarele rumbac  speci icate au un contact permanent 
ntre corpul receptorului i man onul de conectare. ulerele 
de leg tur  cu membranele de acoperi  sunt disponibile n 
mai multe  ariante de material pentru a acoperi toate 
solu iile de acoperi  teras : bitum  PVC   C  membrana de 
acoperi  din pol ole in. 
Pentru a nu a ea in iltra ii i a asigura permanenta cone iune 
ntre gulerele de  leg tur  cu membranele de acoperi  i 
corpul receptorului este obligatoriu ca  membranele de 
acoperi  s  ie pre a ute la intrados cu mp slitur  de 
poliester.        

aterial:

Utili are:

Clasi icare:

Receptoarele de scurgere rumbac  sunt utili ate pentru 
drenarea apelor plu iale de pe acoperi uri plane  balcoane i 
terase.

Design dintr o singur  pies  sau din dou  piese cu prelungitor 
i etan ri din PD .

Dup  instruc iunile de instalare i n con ormitate cu 
directi ele pentru acoperi uri plane D N 1 100.

onitori area e tern  cu testare con orm N 125  de c tre 
andesge erbeanstalt a ern b . sau auto monitori are.

Con orm D N 102  Clasa de protec ie la incendiu 2  normal 
in lamabil

Corpul receptorului este reali at din spum  poliuretanic  
rigid  de nalt  densitate  cu densitate de 500 g m . 
Para run ar din P .

spect:

onta :

onitori are: 

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
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3084. xxx GR 
Prelungitor din PUR 100-230mm
pentru Receptor cu guler DN 200

Prelungitor integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic, pentru 
grosimi de izolație de 100-230 mm, cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare și cu degajări pentru fixarea 
sigură a parafrunzarelor, varianta completă 
cu lubrifiant și inel de etanșare antirefulare. 
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Prelungitor din PUR pentru 
Receptor cu guler  
Grosimea izolației: 100-230 mm  
Cod produs: 3084. xxx  
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG 

3009. xxx GR 
Receptor cu guler din PUR
cu ieșire verticală DN 200
inclusiv parafrunzar cu suport din oțel 
inoxidabil

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat  termic, cu 
diametru nominal DN 200. 
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravitațională, cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare și cu degajări pentru fixarea 
sigură a parafrunzarelor sau etanșarea la 
antirefulare a prelungitoarelor ntr-o 
construcție din două părți la acoperișuri 
plate neventilate (acoperiș cald). 
Livrare și instalare profesională.

 Receptor cu guler din PUR 
cu ieșire verticală
Diametru nominal: DN 200  
Cod produs: 3009. xxx  
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG 

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