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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 
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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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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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