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Instrucțiuni de montaj
Exemplu  de  montaj:  Receptor  de balcon instalat  în  pardoseală de 
beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

                  Se așează bariera de vapori peste corpul   
         receptorului și se decupează la partea

superioară a acestuia. .

1.          Introduceți și fixați receptorul în golul
        existent al plafonului. Atașați garnitura de 

etașare pe bolțurile filetate și  glisați în jos până la 
flanșa fixă.

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

piulițele  fluture  pentru  fixarea  pe  garnitura  de 
etanșare.  

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

Lubrifia
nt

        Se aplică lubrifiant pe garnitură  și pe
        prelungitor. 

Conectați apoi prelungitorul la corpul de bază.      

Se montează izolația termică.          În cazul în care este nevoie de prelungirea  
         elementului tăiați la lungimea dorită DN50,

atașați garnitura de etanșare la prelungitor. 

Receptor de balcon din PUR cu flanșă de prindere 

SIC 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

Cod produs 2580

Receptor de balcon cu flanșă Prelungitor
vertical:
DN 50 
Cod produs 2500

orizontal:
DN 50 
Cod produs 2511
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8.

Instrucțiuni de montaj
Garnitura de etanșare, bariera de vapori, și 
flanșa  din  aluminiu  se  vor  fixa  similar 
etapelor 1-3 anterioare.

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

Date tehnice: Receptor de balcon

Date tehnice: Prelungitor Cod produs 2580     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).

Receptor de balcon din PUR cu flanșă de prindere 
Dacă este necesar, se alege accesoriul potrivit:
1. Parte de admisie     2. Parte de admisie în trepte
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Instrucțiuni de montaj
  vertical:
DN 50 Cod produs 3500

orizontal:
DN 50 Cod produs 3511

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

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

Lubrifiant

         Se atașează bariera de vapori decupată în
         jurul prelungitorului, apoi se lipește sau se 

sudează la partea superioara a manșetei de 
conectare.             

        Se aplică lubrifiant pe garnitură  și pe
        prelungitor. 

Conectați apoi prelungitorul la corpul de bază.      

        În cazul în care este nevoie de prelungirea  
        elementului tăiați la lungimea dorită DN50, 

atașați garnitura de etanșare la prelungitor.

1. Se  montează  izolația  termică. 

Receptor de balcon din PUR cu guler adeziv 
         Prelungitor  Exemplu de montaj:  Receptor  de balcon instalat  în  pardoseală 

   de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).
Receptor de balcon cu guler adeziv  

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

         Se așează bariera de vapori peste corpul
         receptorului, se decupează la partea

superioară a acestuia, peste gulerul de 
conectare și se lipește sau se sudează.
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Instrucțiuni de montaj
Se atașează sita de filtrare din PP. 8. Dacă este necesar, se alege accesoriul potrivit Grumbach:

Date tehnice: Receptor de balcon  

Date tehnice: Prelungitor Art. Nr. 3580 

Receptor de balcon din PUR cu guler adeziv 
1. Parte de admisie         
2. Parte de admisie în trepte
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Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Receptor de balcon DN 50 cu 
flanșă și ieșire verticală din PUR 
2500Cod produs:
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Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 25.01.2018

Receptor de balcon DN 50 cu flanșă și ieșire orizontală din PUR 
2511
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Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 25.01.2018

Receptor de balcon DN 50 cu guler și ieșire verticală din PUR 
3500
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Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 25.01.2018

Receptor de balcon DN 50 cu guler și ieșire orizontală din PUR 
3511
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Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Parte de admisie din PC

25.01.2018

2590Cod produs:
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Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Parte de admisie în trepte din  PC

25.01.2018

2591Cod produs:
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Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 25.01.2018

Parafrunzar mic din PP 
2593

100Ø

92Ø

55

30

1815



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

ecept r de alc n

Receptor de balcon cu cur ere verticală in talat n
tavan de beton  etanșat cu pu ă  preună cu

prelun itor ontat n izola ia tera ei

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 
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Denu ire

od produ

De en nr

alabil din        :

apacitate de drenare Receptor de balcon

15.01.2018

apacitate de drenare n l  pentru

od produ Denu ire Dia etru 
DN

cur ere:
apacitate de drenare n l
cu năl i ea de acu ulare

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
2500 Receptor de balcon cu flanșă DN 50 verticală 0.40 0.80 1.50 3.00 5.70 6.70
3500 Receptor de balcon cu uler DN 50 verticală 0.50 0.80 1.70 3.50 5.60 6.70
2511 Receptor de balcon cu flanșă DN 50 orizontală 0.40 0.80 1.50 3.00 5.70 6.70
3511 Receptor de balcon cu uler DN 50 orizontală 0.50 0.80 1.70 3.50 5.60 6.70

Receptor de balcon cu flanșă și ieșire verticală Receptor de balcon cu uler și ieșire verticală Receptor de balcon cu flanșă și ieșire orizontală Receptor de balcon cu uler și ieșire orizontală

SIC Tehnică de Fixare SRL
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De criere urile de cur ere pentru acoperiș ru bac  realizate din 
PUR  pentru ontare n acoperișuri plate  tera e și balcoane  
e di tin  printr o tabilitate di en ională deo ebită  

rezi ten ă la U  și rezi ten ă la i pact  urile de cur ere 
ru bac  pecificate au un contact per anent ntre corpul 

receptorului și anșonul de conectare  ulerele de le ătură 
cu e branele de acoperiș unt di ponibile n ai ulte  
variante de aterial pentru a acoperi toate olu iile de 
acoperiș tera ă  bitu  P    e brana de acoperiș din 
pol olefin  
Pentru a nu avea infiltra ii și a a i ura per anenta cone iune 
ntre ulerele de  le ătură cu e branele de acoperiș și 
corpul urii de cur ere e te obli atoriu ca  e branele de 
acoperiș ă fie prevazute la intrado  cu p litură de 
polie ter         

aterial

Utilizare

pect

onta

onitorizare

la ificare

urile de cur ere ru bac  unt utilizate pentru drenarea 
apelor pluviale de pe acoperișuri plane  balcoane și tera e

De i n dintr o in ură pie ă au din două pie e cu prelun itor 
și etanșări din PD

După in truc iunile de in talare și n confor itate cu 
directivele pentru acoperișuri plane D N 00

onitorizarea e ternă cu te tare confor  N 5  de către 
ande e erbean talt a ern bz  au auto onitorizare

onfor  D N 0  la a de protec ie la incendiu  nor al 
infla abil

orpul urii de cur ere e te realizat din pu ă 
poliuretanică ri idă de naltă den itate  cu den itate de 
500  Parafrunzar din P

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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De criere : urile de cur ere pentru acoperiș ru bac  realizate din 
PUR  pentru ontare n acoperișuri plate  tera e și 
balcoane  e di tin  printr o tabilitate di en ională 
deo ebită  rezi ten ă la U  și rezi ten ă la i pact  urile 
de cur ere ru bac  pecificate ai u  unt prevăzute cu 
i te  de prindere și etanșare adaptat la toate tipurile de 

acoperișuri

Material:

Utilizare:

pect:

Monta :

onitorizare:

la ificare:

urile de cur ere ru bac  unt utilizate pentru 
drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane  
balcoane și tera e

De i n dintr o in ură pie ă au din două pie e cu prelun itor 
și etanșări din PD

După in truc iunilor de in talare și n confor itate cu 
directivele pentru acoperișuri plane D N 00

onitorizarea e ternă cu te tare confor  N 5  de 
către ande e erbean talt a ern au auto onitorizare

onfor  D N 0  la a de protec ie la incendiu  nor al 
infla abil

orpul urii de cur ere e te realizat din pu ă poliuretanică 
ri idă de naltă den itate  cu den itate de 500  
arnitură de etanșare din PD  flanșă din alu iniu iliciu 
l i  turnat ub pre iune  bol uri filetate și șaibe din o el 

ino idabil  piuli e fluture din o el alvanizat și parafrunzar din 
P

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 
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2500. GR
Receptor de balcon din PUR
cu ieșire verticală DN 50, cu flanșă de 
prindere
cu parafrunzar

ură de scurgere pentru balcon cu ieșire 
verticală, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără C C, izolată termic cu 
diametru nominal DN 50
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravita ională, cu 
margine spumată cu bol uri filetate pentru 
nfiletarea piuli elor fluture, flanșă liberă 
din aluminiu turnat sub presiune și 
garnitură de etanșare combinată pentru 
cone iunea permanent sigură ntre 
membrana de acoperiș și flanșa fi ă a 
corpului receptorului precum și pentru 
etanșarea la antirefulare a 
prelungitoarelor

arianta completă cu parafrunzar mic  
Livrare și instalare profesională

Denumire: Receptor de balcon din PUR
cu ieșire verticală, cu flanșă de prindere 
Diametru nominal: DN 50
Cod produs: 500
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber compact cu flanșă
Producător: arl rumbac  mb   Co 

3500. xxx GR 
Receptor de balcon din PUR
cu ieșire verticală DN 50, cu uler 
adeziv
cu parafrunzar

ură de scurgere pentru balcon cu ieșire 
verticală, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără C C, izolat termic, cu 
diametru nominal DN 50  Pentru 
racordarea directă la conducte cu mufă, 
pentru drenarea gravita ională, cu 
cone iune 50  50 mm  pentru diferite 
solu ii de acoperiș, potrivită pentru 
idroizolare  
arianta completă cu parafrunzar mic  

Livrare și instalare profesională  

Denumire: Receptor de balcon din PUR
cu ieșire verticală, cu guler adeziv
Diametru nominal: DN 50
Cod produs: 3500. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2511. GR
Receptor de balcon din PUR
cu ieșire orizontală DN 50, cu flanșă de 
prindere
cu parafrunzar

ură de scurgere pentru balcon cu ieșire 
orizontală, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără C C, izolată termic cu 
diametru nominal DN 50
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravita ională, cu 
margine spumată cu bol uri filetate pentru 
nfiletarea piuli elor fluture, flanșă liberă din 

aluminiu turnat sub presiune și garnitură de 
etanșare combinată pentru cone iunea 
permanent sigură ntre membrana de 
acoperiș și flanșa fi ă a corpului 
receptorului precum și pentru etanșarea la 
antirefulare a prelungitoarelor  

arianta completă cu parafrunzar mic  
Livrare și instalare profesională  

Denumire: Receptor de balcon din PUR cu 
ieșire orizontală, cu flanșă de prindere 
Diametru nominal: DN 50
Cod produs: 5
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber compact cu flanșă
Producător: arl rumbac  mb   Co 

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
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3511. xxx GR 
Receptor de balcon din PUR
cu ieșire orizontală DN 50, cu uler 
adeziv
cu parafrunzar

ură de scurgere pentru balcon cu ieșire 
orizontală, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără C C, izolat termic, cu 
diametru nominal DN 50  Pentru 
racordarea directă la conducte cu mufă, 
pentru drenarea gravita ională, cu 
cone iune 50  50 mm  pentru diferite 
solu ii de acoperiș, potrivită pentru 
idroizolare  
arianta completă cu parafrunzar mic  

Livrare și instalare profesională  

Denumire: Receptor de balcon din PUR
cu ieșire orizontală, cu guler adeziv
Diametru nominal: DN 50 
Cod produs: 3511. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2580. GR 
Prelun itor din PUR, cu flanșă
pentru Receptoarele de balcon 

ură de scurgere pentru balcon cu ieșire 
verticală, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără C C, izolată termic, pentru 
grosimi de izola ie de 0 0 mm pentru
grosimi mai mari de izola ie este posibilă 
prelungirea cu evi din material plastic DN 
50 , cu margine spumată cu bol uri filetate 
pentru nfiletarea piuli elor fluture, cu flanșă 
liberă din aluminiu turnat sub presiune și 
garnitură de etanșare prin str ngerea 
flanșei pentru o cone iune permanent 
str nsă ntre membrana bituminoasă sau o
altă membrană sintetică de acoperiș și 
flanșa fi ă a prelungitorului
Livrare și instalare profesională  

Denumire: Prelungitor din PUR, cu 
flanșă, pentru Receptoarele de balcon

rosime izola ie: 30-80 mm 
Cod produs: 2580 
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber compact cu flanșă 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3580. xxx GR 
Prelun itor din PUR, cu uler adeziv,
pentru Receptoarele de balcon 

ură de scurgere pentru balcon cu ieșire 
verticală, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără C C, izolată termic, pentru 
grosimi de izola ie de 0 0 mm pentru 
grosimi mai mari de izola ie este posibilă
prelungirea cu evi din material plastic DN 
50 , cu cone iune 50  50 mm  pentru 
diferite solu ii de acoperiș, potrivită pentru 
idroizolare și cu dega ări pentru fi area 

sigură a parafrunzarelor  
arianta completă cu lubrifiant și inel de 

etanșare antirefulare
Livrare și instalare profesională  

Denumire: Prelungitor din PUR, cu guler 
adeziv, pentru Receptoarele de balcon

rosime izola ie: 30-80 mm 
Cod produs: 3580. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Grumbach GmbH & Co KG

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
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2590 GR 
Parte de ad i ie din P  cu năl i e 
5 

cu rilă din o el ino idabil

Parte de admisie din P C, potrivită pentru
toate Receptoarele de balcon  Compusă 
din carcasă Ø 60 mm i grilă din o el 
ino idabil, pentru introducerea directă n 
receptorul de balcon sau pentru blocarea 
n receptoarele de balcon a 
parafrunzarelor mici, pentru drena  n 
condi ii de siguran ă pe două nivele
Livrare completă și instalare profesională

Denumire: Parte de admisie din P C cu 
grilă din o el ino idabil
Dimensiune: 100 x 100 mm
năl ime: 45 mm
Cod produs: 2590
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

2591 GR 
Parte de ad i ie n trepte din P  cu 
năl i e 00 
cu rilă din o el ino idabil

Parte de admisie, din P C, potrivită 
pentru toate Receptoarele de balcon  
Compusă din carcasă cu racord de 
evacuare DN 50 i grilă din o el 
ino idabil, pentru introducerea directă n 
receptorul de balcon sau pentru blocarea 
n receptoarele de balcon a 
parafrunzarelor mici, pentru drena  n 
condi ii de siguran ă pe două nivele
Livrare completă și instalare profesională  

Denumire: Parte de admisie n trepte din 
P C cu grilă din o el ino idabil
Dimensiune:  100 x 100 mm
năl ime: 100 mm
Cod produs: 2591
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

2593 GR 
Parafrunzar ic din PP 

Parafrunzar mic din polipropilenă,
potrivit pentru toate Receptoarele
de balcon  Pot fi stivuite și prevăzute
cu dispozitiv de blocare pentru evi
din plastic DN 50 și DN 0
Livrare și instalare profesională    

Denumire: Parafrunzar mic din PP
Diametru: 100 mm
Cod produs: 2593
Producător: Karl Grumbach GmbH & 
Co. KG
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