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Dispozitiv de penetrare din PUR 
Instrucțiuni de montaj

de înaltă calitate, fără CFC, integral din PUR impermeabil, capac cu
filet.

► deschiderea de inspecție pentru acoperișuri plate.

potrivit pentru toate membranele comune disponibile pentru acoperișuri
(vă rugăm să specificaţi tipul membranei în momentul comenzii)

Dispozitiv de penetrare din PUR: Art. Nr. 5149

► îndeplinește izolația termică

► utilizabil pentru revizie și control

Exemplu de montaj: Dispozitiv de penetrare cu 
element de umplere opțional pentru revizia și 
controlul barierei de vapori prin izolația termică.

Element de umplere din EPS 
Art. Nr. 5149.FD

Capac 
impermeabil 
filetat

Membrană 
de acoperiș

Manșetă pentru
membrană

Izolație termică

Barieră de vapori

Plafon de beton

Acoperis cald existent (în continuare, fără strat de 
etanșare).

Decupează izolația termică până la nivelul 
barierei de vapori, cu diametrul Ø100mm.

Centrează dispozitivul de penetrare pe 
decupătură.

Montați membrana de acoperiș și sudați manșeta 
de legătură a dispozitivului, de aceasta.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează  
cu flacără deschisă, 
nu se va îndrepta 
flacăra către  corpul 
receptorului.
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Art. Nr. 5149

Dispozitiv de penetrare din PUR 
Instrucțiuni de montaj

Se introduce elementul special de umplere, 
Art.Nr. 5149.FD, în deschiderea dispozitivului.

Se va măsura înălțimea „H“ cu care elementul 
de umplere iese din dispozitiv.

Se va decupa elementul de umplere cu „H“ + 1cm de la 
partea inferioară și se va introduce în dispozitiv.

Înfiletați capacul cu filet pe capul dispozitivului.

Date tehnice:
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Dispozitiv de penetrare instalat în acoperișul cald 
pentru a controla izolația. Prin deșurubarea capacului 

și îndepărtarea elementului de umplere / izolație, 
izolația poate fi examinată pentru umiditate.
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5149 GR 
Dispozitiv de penetrare din PUR 

Dispozitiv de penetrare, integral din 
spumă oarte comprimată  rigidă de 
poliuretan ără , izolat termic, cu 
guler turnat   mm , sudabil la 
di erite soluții de acoperiș. 

u capac cu ilet rezistent la apă, pentru 
desc idere în vederea întreținerii, cât 
pentru controlul izolației la umiditate sau 
pentru uscare.
ivrare și instalare pro esională.

Denumire  Dispozitiv de penetrare din 
PUR 

od produs: 5149 GR 
egătură la membrana de acoperiș: 

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5149.FD GR 
Element de umplere / izolare special 
din EPS

Element izolator special din EPS potrivit 
pentru Dispozitivul de penetrare din 
PUR. Pentru introducerea în golul pentru 
întreținere până la bariera de vapori, 
îndeplinește rolul izolator, cu mânere 
pentru o eliminare simplă și 
reintroducere.
ivrare și instalare pro esională.

Denumire  Element de umplere  izolare 
special din EPS 

od produs  5149.FD GR 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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