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5. 6.

Art.Nr. 3282 (DN   70)
Art.Nr. 3284 (DN 100)
Art.Nr. 3286 (DN 125)

Art.Nr. 3202 (DN   70)
Art.Nr. 3204 (DN 100)
Art.Nr. 3206 (DN 125)
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H
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Eco din PUR 

Exemplu de montaj: Receptor Eco partea inferioară montată în plafonul de beton cu Receptor 
Eco partea superioară montată ca prelungitor în izolația acoperișului (acoperiș cald).Receptor Eco 

partea superioară
Receptor Eco 

partea inferioară

1. Se așează bariera de vapori peste partea 
superioră a manșonului receptorului și se 
lipește de aceasta.

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

Se montează izolația termică.Se introduce receptorul Eco partea 
inferioară în deschiderea plafonului  existent  
și  se etanșează (de ex. prin spumă 
expandabilă).

Se montează hidroizolația peste partea 
superioară a manșonului receptorului prin 
lipire sau sudare.

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

Se montează suportul parafrunzarului 
atașat la două bolțuri opuse și se strâng cu 
mâna piulițele fluture. 

Treceți receptorul Eco partea superioară 
prin izolația acoperișului și introduceți-o în 
corpul deja montat. Se va tăia la 
dimensiune, dacă este necesar.
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Eco din PUR 

4. 5. 6.Montați parafrunzarul pe suportul metalic.        Strângeți cu mâna piulița fluture.

Date tehnice: Receptor Eco (partea inferioară)

Date tehnice: Receptor Eco (partea superioară)
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Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

Receptor Eco din PUR (partea inferioară) 
3202

75(Ø
DN 70

)

115Ø

60
14

2
15

0

75Ø
220Ø
485



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

Receptor Eco din PUR (partea inferioară)  
3204

110(Ø
DN 100

)

150Ø

60

14
2

15
0

110Ø
255Ø
485



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

Receptor Eco din PUR (partea inferioară)  
3206

125(Ø
DN 125

)

165Ø
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14

2
15

0

125Ø
270Ø
485



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

Receptor Eco din PUR (partea superioară)  
3282

75(Ø
DN 70

)

24
5

30
0

62Ø
250Ø
390Ø
485



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

Receptor Eco din PUR (partea superioară) 
3284

110(Ø
DN 100

)

24
530

0

97Ø
250Ø
390Ø
485



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

Receptor Eco din PUR (partea superioară) 
3286

125DN 125 (Ø )

25
030

0

114Ø
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ură de scur ere Eco partea inferioară instalată n
ta an de beton  etan ată cu spumă  mpreună cu
ură de scur ere Eco partea superioară montată n 

i ola ia terasei.
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Denumire:

Cod produs:

Desen nr.:

Valabil din        :

Capacitate de drenare Receptor Eco

16.01.2018

Capacitate de drenare n l s pentru:

Cod produs: Denumire: Diametru 
D :

cur ere:
Capacitate de drenare n l s cu

năl imea de acumulare
15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

3202 Receptor Eco partea inferioară DN 70 erticală 1.10 2.30 3.90 5.40 6.70 8.60
3204 Receptor Eco partea inferioară DN 100 erticală 1.20 3.30 5.20 7.70 8.90 11.30
3206 Receptor Eco partea inferioară DN 125 erticală 1.40 3.30 5.70 7.80 9.10 11.50
3282 Receptor Eco partea superioară DN 70 erticală 3.00 5.50 8.00 11.00 13.30 15.20
3284 Receptor Eco partea superioară DN 100 erticală 3.50 6.40 8.80 11.00 12.80 14.00
3286 Receptor Eco partea superioară DN 125 erticală 3.40 6.10 8.20 10.40 14.20 18.00

Receptor Eco partea inferioară Receptor Eco partea superioară

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
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Descriere: urile de scur ere pentru acoperi  rumbac  reali ate din 
PUR  pentru montare n acoperi uri plate  terase i balcoane  
se distin  printr o stabilitate dimensională deosebită  
re isten ă la UV i re isten ă la impact. urile de scur ere 

rumbac  specificate au un contact permanent ntre corpul 
receptorului i man onul de conectare. ulerele de le ătură 
cu membranele de acoperi  sunt disponibile n mai multe  
ariante de material pentru a acoperi toate solu iile de 

acoperi  terasă: bitum  PVC   CE  membrana de acoperi  din 
pol olefin. 
Pentru a nu a ea infiltra ii i a asi ura permanenta cone iune 
ntre ulerele de  le ătură cu membranele de acoperi  i 
corpul urii de scur ere este obli atoriu ca  membranele de 
acoperi  să fie pre a ute la intrados cu mp slitură de 
poliester.        

aterial:

Utili are:

spect:

onta :

onitori are:

Clasificare:

urile de scur ere rumbac  sunt utili ate pentru drenarea 
apelor plu iale de pe acoperi uri plane  balcoane i terase.

Desi n dintr o sin ură piesă sau din două piese cu prelun itor 
i etan ări din EPD .

După instruc iunile de instalare i n conformitate cu 
directi ele pentru acoperi uri plane D  .

onitori area e ternă cu testare conform E   de către 
andes e erbeanstalt a ern b . sau auto monitori are.

Conform D   Clasa de protec ie la incendiu  normal 
inflamabil

Corpul urii de scur ere este reali at din spumă 
poliuretanică ri idă de naltă densitate  cu densitate de 

 m . Parafrun ar din PE.

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.

ecept r Ec

3202. xxx GR 
eceptor co in PUR cu ieșire 

verticală DN 70, partea inferioară

Gură de scurgere cu ieșire verticală, 
integral din spumă rigidă de poliuretan
fără CFC, izolată termic conform DIN EN 
1253, cu diametru nominal DN 70. 
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravitațională. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru 
diferite soluții de acoperiș, potrivită 
pentru hidroizolare, partea de acoperiș 
cu garnitură de etanșare pentru protecția 
la antirefulare pentru introducerea 
conductelor sau a țevilor de scurgere în 
diametrul nominal DN70 și oală 
colectoare cu diametru exterior mic. 
ivrare și instalare profesională.

enu ire  eceptor co din PUR cu 
ieșire verticală, partea inferioară 

ia etru no inal  DN 70
ia etru ext. oală colectoare  115 mm
od produs  3202. xxx
e ătură la e brana de acoperiș
roducător: Karl Grumbach GmbH & Co 

KG

3204. xxx GR 
eceptor co in PUR cu ieșire 

verticală DN 100, partea inferioară

Gură de scurgere cu ieșire verticală, 
integral din spumă rigidă de poliuretan
fără CFC, izolată termic conform DIN EN 
1253, cu diametru nominal DN 100. 
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravitațională. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș, potrivită pentru 
hidroizolare, partea de acoperiș cu 
garnitură de etanșare pentru protecția la 
antirefulare pentru introducerea 
conductelor sau a țevilor de scurgere în 
diametrul nominal DN70 și oală 
colectoare cu diametru exterior mic.  
Livrare și instalare profesională.

enu ire  eceptor co din PUR cu 
ieșire verticală, partea inferioară 

ia etru no inal  DN 100
Diametru ext. oală colectoare: 150 mm

od produs  3204. xxx
e ătură la e brana de acoperiș
roducător: Karl Grumbach GmbH & Co 

KG

3206. xxx GR 
eceptor co in PUR cu ieșire 

verticală DN 125, partea inferioară

Gură de scurgere cu ieșire verticală, 
integral din spumă rigidă de poliuretan
fără CFC, izolată termic conform DIN EN 
1253, cu diametru nominal DN 125. 
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravitațională. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș, potrivită pentru 
hidroizolare, partea de acoperiș cu 
garnitură de etanșare pentru protecția la 
antirefulare pentru introducerea 
conductelor sau a țevilor de scurgere în 
diametrul nominal DN70 și oală 
colectoare cu diametru exterior mic.  
Livrare și instalare profesională.

enu ire  eceptor co din PUR cu 
ieșire verticală, partea inferioară 

ia etru no inal  DN 125
Diametru ext. oală colectoare: 165 mm

od produs  3206. xxx
e ătură la e brana de acoperiș
roducător: Karl Grumbach GmbH & Co 

KG

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
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3282. xxx GR 

eceptor co in PUR cu ieșire 
verticală DN 70, partea superioară
incl. parafrunzar și suport din oțel 
inoxidabil

Gură de scurgere cu ieșire verticală, 
integral din spumă rigidă de poliuretan 
fără CFC, izolată termic conform DIN 
EN 1253, cu diametru nominal DN 70. 
Ca prelungitor, adaptare ideală a
Receptorului Eco partea inferioară, 
precum și pentru racordarea directă la 
conducte cu mufă, pentru drenarea 
gravitațională. Cu conexiune (500 * 500 
mm) pentru diferite soluții de acoperiș,
potrivită pentru hidroizolare, cu racord 
de scurgere lung de 250 mm și o zonă 
de captare a apei foarte mare pentru 
capacitate mare de drena .
ivrare și instalare profesională.

enu ire  eceptor co din PUR cu 
ieșire verticală, partea superioară

ia etru no inal  DN 70
od produs  3282. xxx
e ătură la e brana de acoperiș
roducător: Karl Grumbach GmbH & Co 

KG

3284. xxx GR 
eceptor co in PUR cu ieșire 

verticală DN 100, partea superioară
incl. parafrunzar și suport din oțel 
inoxidabil

Gură de scurgere cu ieșire verticală, 
integral din spumă rigidă de poliuretan 
fără CFC, izolată termic conform DIN EN 
1253, cu diametru nominal DN 100. Ca 
prelungitor, adaptare ideală a
Receptorului Eco partea inferioară, 
precum și pentru racordarea directă la 
conducte cu mufă, pentru drenarea 
gravitațională. Cu conexiune (500 * 500 
mm) pentru diferite soluții de acoperiș,
potrivită pentru hidroizolare, cu racord de 
scurgere lung de 255 mm și o zonă de 
captare a apei foarte mare pentru 
capacitate mare de drena . 
Livrare și instalare profesională. 

enu ire  eceptor co din PUR cu 
ieșire verticală, partea superioară

ia etru no inal  DN 100
od produs  3284. xxx
e ătură la e brana de acoperiș
roducător: Karl Grumbach GmbH & Co 

KG

3286. xxx GR 
eceptor co in PUR cu ieșire 

verticală DN 125, partea superioară
incl. parafrunzar și suport din oțel 
inoxidabil

Gură de scurgere cu ieșire verticală, 
integral din spumă rigidă de poliuretan 
fără CFC, izolată termic conform DIN EN 
1253, cu diametru nominal DN 125. Ca 
prelungitor, adaptare ideală a
Receptorului Eco partea inferioară, 
precum și pentru racordarea directă la 
conducte cu mufă, pentru drenarea 
gravitațională. Cu conexiune (500 * 500 
mm) pentru diferite soluții de acoperiș,
potrivită pentru hidroizolare, cu racord de 
scurgere lung de 2 0 mm și o zonă de 
captare a apei foarte mare pentru 
capacitate mare de drena . 
Livrare și instalare profesională. 

enu ire  eceptor co din PUR cu 
ieșire verticală, partea superioară

ia etru no inal  DN 125
od produs  3286. xxx
e ătură la e brana de acoperiș
roducător: Karl Grumbach GmbH & Co 

KG
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