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¢ Bucşă de etanşare 
pentru fixări/străpungeri în acoperiş

Bolţ filetat montat în şantier 
(element de rezistenţă)

Bucşă de etanşare cu prindere în acoperişul izolat. Pentru montarea 
substructurilor, de ex. a profilelor pentru panouri fotovoltaice sau a altor prinderi 
tehnice în acoperiş.

Garnitură de cauciuc
Corp din PUR (non- structural )
Guler sudabil la contactul cu acoperişul

 E e lu de instalare a uc ei de etanşare

Bucşă de etanşare realizată din PUR
Ca suport pentru substructuri sau puncte de fi are cu bolţuri filetate pe 
acoperişuri terasă

Ideală pentru fi area sigură a substructurilor pentru panouri foto oltaice, a
unităţilor de aer condiţionat, entilaţie etc
 Realizată integral din PUR rigid, durabil, cu garnitură din cauciuc integrată
 

 Cu guler turnat, sudabil la orice suprafaţă de acoperiş

 u permite trecerea apei pe l ngă bolţurile filetate sau ti e ( )
sau bare rotunde și e i  (   mm) care străpung acoperișul

  ulerul de legătură cu membrana bituminoasă sau de PVC nu se li rează
cu mp slitură de l nă la intrados

ate tehnice uc ă de etanşare

Ø 38

Ø 35 0
Ø 18 0
Ø 45

 16 0

∅ 260
∅ 470

max.
∅ 50

200

Capac de cauciuc 
pentru etanșare

Clemă pentru furtun

Ø 470
Ø 240

max. Ø 30

190

inclusi  clemă de etanșare și clemă de etanșare din o el ino idabil (pentru
cod produs  și )

năl imea etanșării n conformitate cu normati ele acoperişurilor terasă

imensiune  Articol Nr.

Bucşă de etanşare 12 din 
PUR (neagră)
pentru ti e filetate 

5140

Bucşă de etanşare 30 din 
PUR (neagră)
pentru ti e filetate mari, bare 
rotunde sau e i  mm   

5141

Bucşă de etanşare 50 din 
PUR (neagră)
pentru ti e filetate mari, bare 
rotunde sau e i  mm 

5143

Bucșă de etanşare din PUR (neagră)
Izolată termic, fără CFC, cu garnitură din cauciuc integrată şi 
guler sudabil la orice suprafaţă (bitum, PVC sau membrană 
specială)
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