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Instrucțiuni de montaj

           Se va decupa circular bariera de vapori astfel încât
           marginile decupate ale acesteia se vor extinde până 

la capătul suprafeței de contact (vezi imaginea).  

!! Decupare !!

        Se va atașa flanșa din aluminiu prin bolțurile
        filetate. Se vor monta șaibele și se vor strânge

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

piulițele  fluture  pentru  fixarea  pe  garnitura  de 
etanșare.  (A  se  vedea  informații  suplimentare  
mai jos) 

Atenție!
Striațiile șaibelor trebuie să 
fie orientate în sus. 

Se montează izolația termică.            Se va atașa flanșa din aluminiu prin
        bolțurile filetate, analog etapelor de 

asamblare anterioare, de la 1 până la 3.  

         Se introduce receptorul cu flanșă în deschiderea
         existentă în planșeu și se fixează prin  înșurubare 

sau lipire. Se montează garnitura de etanșare prin 
bolțurile filetate și se glisează în jos pe corpul receptorului.

Receptor cu flanșă din PUR 
              Exemplu de montaj: Receptor cu flanșă instalat în pardoseală de beton, 

cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

         Se va ajusta lungimea prelungitorului,în 
         funcție de grosimea izolației termice și se

va introduce în jos în corpul receptorului.  
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► cu izolație termică de până
la 12cm
Cod produs: 2080

Receptor cu flanșă             Prelungitor

► vertical
DN150
Cod produs: 2008

► vertical
DN150
încălzit (230V)
Cod produs: 2028.2

► cu izolație termică de până
la 16cm
Cod produs: 2080
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Art.Nr. 5905
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Instrucțiuni de montaj
8. În funcție de structura acoperișului, se alege accesoriul potrivit:

1. Parafrunzar 2. Kit de scurgere pentru terasă circulabilă 3. Kit de scurgere pentru terasă necirculabilă

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

Art.Nr. 5900
Art. Nr. 5972
inclus în set

Parafrunzarul se va fixa cu ajutorul unei tije 
filetate înșurubată într-o altă tijă fixată cu șaibe 
si piulițe fluture care se vor strânge cu manual.

Receptor cu flanșă din PUR 
7.
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Date tehnice: Receptor cu flanșă  

Date tehice: Prelungitor

Cod produs: 2008/2028/2028.2 ø 165
ø 300
ø 415

DN 150
 ø 210

75
12

5

ø 150
ø 300
ø 415

ø 170
ø 157

H

45

  Cod produs: 2080         2081

H 150mm    195mm

    Instrucțiuni de utilizare !
1. Pentru montajul pe bitum subțire

sau tablă de plastic rigid se va
încălzi în zona de contact cu un
arzător sau cu o suflantă cu aer cald.

2. Nu se va monta direct pe izolația
termică, ci pe membrana acoperișului.
(Risc de infiltrare prin capilaritate)

    Instrucțiuni de utilizare !
1. Pentru montajul pe bitum subțire

sau tablă de plastic rigid se va
încălzi în zona de contact cu un
arzător sau cu o suflantă cu aer cald.

2. Nu se va monta direct pe izolația
termică, ci pe membrana acoperișului.
(Risc de infiltrare prin capilaritate)




