
Art.Nr. 2442 / 24442442.L / 2444.L Art.Nr. 3181 / 3183
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR 
Receptor Attika plat: Inel adaptor/element de bază: Prelungitor:

1. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat la nivelul

Art.Nr. 2444 / 2444.L
b = 220 mm
h = 140 mm
H = Grosime izolație plus 50 mm

membranei de acoperiș, în acoperiș cald. 
Creați decuparea în atic.
Art.Nr. 2442 / 2442.L
b = 220 mm 
h = 100 mm
H = Grosime izolație plus 40 mm

Creați decuparea în atic și nișa în plafon.
a = 400 mm  h =   20 mm
b = 400 mm  t1  = 100 mm ( pt. 2442 / 2442.L )
c  = 220 mm  t2  =  140 mm ( pt. 2444 / 2444.L )
Dimensiunile cavității sunt ajustate corespunzător în funcție de izolația suplimentară.

1.Instalare la nivelul membranei de acoperiș
1. Se montează bariera de vapori (se poate lua în consederare montajul

prin pod). 2.

Alternativ, se poate face o 
etanșare a barierei de vapori 
cu bandă flexibilă.

2.     Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat în planșeu 
clădirii, la nivelul barierei de vapori.

3. Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare. 4.

Se montează racordul special Grumbach la bariera de vapori (a se 
vedea instrucțiunile de instalare separate).

Se montează receptorul Attika plat în atic, prin conectorul deja montat. 

Art.Nr. 3449.A Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185
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6.5.

7. 8. Atașați flanșa de etanșare, împreună cu șaibele și piulițele fluture la
receptor, prin bolțurile filetate.

Atenție!
Striațiile șaibelor trebuie să 
fie orientate în sus. 

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

    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).

9. 10.Se înfiletează tija filetată în receptor și apoi se fixează parafrunzarul, 
prin strângerea piuliței olandeze la tija filetată.

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR 

Se montează izolația aticului. Se potrivește garnitura de etanșare pe bolțurile filetate ale receptorului. 
Atașați și împingeți în jos pe flanșa fixă. 

Se montează hidroizolația.
(Decupare ø 210 mm pentru scurgere în receptor).
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR 
2.Instalare la nivelul de barierei de vapori

Potriviți receptorul în decuparea din plafon și introduceți-l în nișa 
creată în perete. 2.1.

Se potrivește garnitura de etanșare pe bolțurile filetate ale receptorului.
Atașați și împingeți în jos pe flanșa fixă.3. 4. Se montează hidroizolația.

(Decupare ø 210 mm pentru scurgere în receptor).

5.
Atenție!
Striațiile șaibelor trebuie să 
fie orientate în sus. 

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

    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).

piulițele fluture la receptor, prin bolțurile filetate.
Conectați inelul adaptor la priza receptorului plat și fixați-l prin 
strângere, pentru e evita ieșirea. 

Atașați flanșa de etanșare din aluminiu, împreună cu șaibele și 

Se etanșează zona din jurul receptorului, atât din plafon cât și din 
perete, cu spumă.
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8.

9. 10.
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7. Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare, împreună 
cu izolația aticului.

Lubrifiant

Se introduce prelungitorul, după tăierea la dimensiunea necesară și 
fixarea garniturii de etanșare, în inelul adaptor, 

Prelungitoare 
Grumbach potrivite:
Art.Nr. 2181 / 2183
sau
Art.Nr. 3181 / 3183

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

La final se montează parafrunzarul.

Date tehnice:
Art.Nr. 2444.L

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR 

Se potrivește membrana hidroizolatoare peste gulerul prelungitorului și 
se lipește de partea superioară a acestuia.
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Instrucțiuni de montaj:
Receptor Attika din PUR plat cu guler adeziv

Se montează bariera de vapori (se poate lua în consederare 
montajul piesei pentru racord la bariera de vapori).1. Se montează piesa pentru racordul special la bariera de 

vapori (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).2.
Alternativ, se poate face o 
etanșare a barierei de 
vapori cu bandă flexibilă.

Art.Nr. 3441 / 34433441.L / 3443.L Art.Nr. 3181 / 3183 / 3185           Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185Art.Nr. 3449.A / 3449.N

1. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat cu guler adeziv 
montat în acoperiș cald

b

H

h

Creați decuparea în atic.
Art.Nr. 3442 / 3442.L
b = 220 mm 
h = 100 mm
H = Grosime izolație plus 40 mm

Art.Nr. 3444 / 3444.L
b = 220 mm
h = 140 mm
H = Grosime izolație plus 50 mm

a
t

h
c

2. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat în planșeul terasei
]mpreună cu prelungitor montat în acoperiș cald
Creați decuparea în atic și nișa în plafon.
a = 400 mm   h =   20 mm
b = 400 mm   t1  = 100 mm ( bei 2442 / 2442.L )
c = 220 mm   t2  = 140 mm ( bei 2444 / 2444.L )

Receptor Attika plat cu guler adeziv:

b

1. Instalare la nivelul membranei de acoperiș

Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare.3. Se montează receptorul Attika plat cu guler adeziv 
prin atic și conectorul deja montat.4.

Inel adaptor/element de bază: Prelungitor:

Dimensiunile cavității sunt ajustate corespunzător în funcție de izolația suplimentară.

Date tehnice: 
Art.Nr. 3441 / 3443

Art.Nr. 3441.L / 3443.L
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Dimensiuni în mm
Art. Nr.
3441 DN70

110 65 90
75 45 70

DN100

 DN ø H1 H2

3443

3441.L DN70
110 65 90
75 45 70

DN1003443.L
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Dimensiuni în mm
Art. Nr.   DN ø H1 H2

Instrucțiuni de montaj:
Receptor Attika din PUR plat cu guler adeziv



În cazul teraselor izolate se montează izolația termică.5. 6.

7. 8.

3.

5. 6.

7.

       
       
       

Potriviți membrana de acoperiș peste Receptorul Attika plat și sudați-
o la partea superioară a gulerului receptorului (orificiu de tăiere Ø 
210 mm).

Introduceți parafrunzarul (cod produs 5970) în canalul 
de scurgere Attika.

       Potriviți membrana de acoperiș peste Receptorul Attika plat și 
sudați-o la partea superioară a gulerului receptorului 
(orificiu de tăiere Ø 210 mm).

       
       

Așezați izolația termică a acoperișului, cu o decupare 
corespunzătoare pentru prelungitor.

Lubrifiant

Posibil
prelungitor:
Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185
sau
Art.Nr. 3181 / 3183 / 3185

2.Instalare la nivelul de barierei de vapori
Instalați Receptorul Attika plat în tavan și în lăcașul 
din atic.1. Fixați receptorul cu ajutorul unei spume sau a unui 

material hidroizolator.2.
8.

Introduceți prelungitorul tăiat la lungimea corespunzătoare, 
împreună cu garnitura de etanșare, în inelul adaptor.

Potriviți membrana de acoperiș peste preungitor și sudați-o la 
partea superioară a gulerului acestuia.

La final, opțional, se montează parafrunzarul.

4. Introduceți garnitura de etanșare și inelul de adaptare în canalul de 
scurgere Attika și asigurați-vă că nu iese odată cu setul de fixare.
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Instrucțiuni de montaj:
Receptor Attika din PUR plat cu guler adeziv

Instrucțiuni de montaj:
Receptor Attika din PUR plat cu guler adeziv

   ! 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.

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




