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Technische Änderungen vorbehalten.

Desene

Instrucțiuni de montaj
Receptor Combi din PUR

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

Art.Nr. 2204 Receptor Combi
DN100/100

.

Art.Nr. 2280 Prelungitor pentru
izolație de până la 12cm

Art.Nr. 2280 Prelungitor pentru
izolație de până la 23cm

Receptor Combi utilizat pentru deschiderea existentă în planșeu (270 x
350 mm), fixat (de ex. prin spumă).

.

A se monta în ordinea afișată: garnitura de etanșare, bariera de vapori, flanșa.
Se vor monta șaibele și se vor strânge piulițele fluture pentru fixarea flanșei
pe garnitura de etanșare.
Atenție!
Strângeți
piulițele fluture
doar cu mâna!

270mm

Deschidere existentă

350mm

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

.

Introduceți conducta de ventilare în evacuarea laterală a receptorului.

.

Se montează izolația termică.

.

Pentru Art.Nr. 3084.K membrana se va decupa la partea superioară a
manșonului receptorului și apoi se va suda sau lipi. Pentru Art.Nr. 2280
aceasta se va prinde în flanșă.

nt

Lubrifia

.

Se va decupa prelungitorul, dacă este nevoie, în funcție de grosimea
izolației și se va introduce în corpul de bază. Alternativ, se poate face
extinderea cu prelungitor DN200 (Art.Nr. 2280).

Alternativ:

H

nt

Lubrifia

Art.Nr. 2280

H?

! Atenție !

Atunci când se sudează
cu flacără deschisă, nu
se va îndrepta flacăra
către corpul receptorului.
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Combi din PUR

Se montează parafrunzarul (a). În cazul drenării de urgență se montează atașamentul special (b) la evacuarea laterală pentru aerisitor.

.

Ar .

r.

a.

a.

b.

Se montează capacul de ploaie din PUR sau din PE.

Capac de ploaie din PUR

b. ur ență. A se
e

on ează ar icolul pen ru drena de ur ență n caz drena de
edea ins rucțiunile de on a .

Capac de ploaie din PE

Art.Nr. 5132 / DN 70
Art.Nr. 5134 / DN 100
Art.Nr. 5136 / DN 125
Art.Nr. 5138 / DN 150

Art.Nr. 5131 / DN 70
Art.Nr. 5133 / DN 100
Art.Nr. 5135 / DN 125
Art.Nr. 5137 / DN 150

Date tehnice:
Art.Nr. 2204

Art.Nr. 3084.K
Ø 480
Ø 340
Ø 250
Ø 202

50

DN 100

10

0

X

405
90

250

x

150

20

Ø 465
Ø 360
Ø 205

DN

Ø 200

45

°

DN 100
Ø 240
øX

Art.Nr. 2280

Art.Nr. 2290

Ø 450
Ø 360

°

DN

office

fixari.ro 365

45

150

250

10

30

0

40

Ø 400

DN 100

Ø 200
Ø 250

Ø 115
Ø 125

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

el.

Denumire

eceptor ombi din P
2204

od produs
Desen nr.
alabil din

25.01.2018

465
360

405

158

205

118

0
10 0)
DN 11
(

45

DN100 ( 110)
235

Denumire
od produs
Desen nr.

Prelungitor din P
2280
alabil din 25.01.2018

455
360

155

40

180

200

Denumire
od produs
Desen nr.

Prelungitor din P
3084.K
alabil din 25.01.2018

260

65

500
340
195

200
250

eceptor ombi cu ieșire verticală încorporat în
planșeu de beton cu prelungitor cu guler introdus
ulterior pentru drena și ventilație simultană în
acoperișul cald.
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Receptor Combi

Denumire

apacitate de drenare receptor ombi

od produs
Desen nr.
alabil din

15.01.2018

apacitate de drenare în l s:

eceptor ombi

od produs

Denumire

2204
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DN 100 /
DN100
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apacitate de drenare în l s cu
înălțimea de acumulare

curgere

verticală

15 mm

25 mm

35 mm

45 mm

55 mm

65 mm

3.10

4.50

9.50

12.50

16.40

18.00

Receptor Combi

Descriere :

eceptoarele de scurgere pentru acoperiș rumbac
realizate din P
pentru montare în acoperișuri plate
terase și balcoane se disting printr-o stabilitate
dimensională deosebită rezistență la
și rezistență la
impact. eceptoarele rumbac specificate mai sus sunt
prevăzute cu sistem de prindere și etanșare adaptat la toate
tipurile de acoperișuri.

tilizare:

eceptoarele de scurgere rumbac sunt utilizate pentru
drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane balcoane
și terase.

Material:

lasificare:

onform DIN 102 lasa de protecție la incendiu B2 normal
inflamabil

spect:

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor
și etanșări din EPDM.

Monta :

După instrucțiunilor de instalare și în conformitate cu
directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de
către Landesgewerbeanstalt Bayern sau automonitorizare.
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orpul receptorului este realizat din spumă poliuretanică
rigidă de înaltă densitate cu densitate de 500 g m
garnitură de etanșare din EPDM flanșă din aluminiu-siliciu
l i turnat sub presiune bolțuri filetate și șaibe din oțel
inoxidabil piulițe fluture din oțel galvanizat și parafrunzar din
PE.

Receptor Combi
Receptor Combi din PUR
DN 100/100
ncl. Parafrunzar cu decupa
conduc a de en ilație din P

i

Prelungitor din PUR 35-120 mm
pentru Receptor Combi

Prelun i or in e ral din spu ă ri idă de
poliure an fără
izola er ic confor
pen ru rosi i de izolație de
ecep or er ical in e ral din spu ă
. pen ru rosi i ai ari de
ri idă de poliure an fără
izola er ic
confor
cu dia e ru no inal izolație es e posibilă prelun irea cu țe i
cu ar ine
. Pen ru racordarea direc ă la din a erial plas ic
spu a ă cu bolțuri file a e pen ru
conduc e cu ufă
pen ru
nfile area piulițelor flu ure cu flan ă liberă
drenarea ra i ațională cu ar ine
din alu iniu urna sub presiune i
spu a ă cu bolțuri file a e pen ru
arni ură de e an are prin s r n erea
nfile area piulițelor flu ure. u flan ă
flan ei pen ru o conexiune per anen
liberă din alu iniu urna sub presiune i
s r nsă n re e brana bi u inoasă sau o
arni ură de e an are co bina ă pen ru
al ă e brană sin e ică de acoperi i
conexiunea per anen si ură n re
flan a fixă a prelun i orului.
e brana de acoperi i flan a fixă a
i rare i ins alare profesională.
corpul recep orului precu
i pen ru
e an area la an irefulare a
prelun i oarelor.
enu ire Prelun i or din P
u conexiune la erală
opțional
pen ru ecep or o bi
pen ru a a area la recep orul de scur ere
i ensiune izolație
a apelor plu iale a unei conduc e de
od produs
en ilare prin acoperi prin r un sin ur
onexiune la acoperi
is e cu flan ă
recep or. onduc a de en ilație pen ru
de fixare
le ă ură es e inclusă.
Producă or arl ru bac
b
o
i rare co ple ă i ins alare profesională.

. xxx
Prelungitor din PUR 110-230mm
pentru Receptor Combi
incl. Parafrunzar din oțel inoxidabil cu
prindere specială
Prelun i or in e ral din spu ă ri idă de
poliure an fără
izola er ic pen ru
rosi i de izolație de
cu
conexiune
pen ru diferi e
soluții de acoperi po ri i pen ru
idroizolare i cu de a ări pen ru fixarea
si ură a parafrunzarelor arian a
co ple ă cu lubrifian i inel de e an are
an irefulare.
i rare co ple ă i ins alare profesională.
enu ire Prelun i or din P
pen ru ecep or o bi
i ensiune izolație
od produs
. xxx
onexiune la acoperi
Producă or ru bac
b

o
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enu ire ecep or o bi din P
i ensiune no inală
od produs
onexiune la acoperi
is e cu flan ă de
fixare
Producă or
arl ru bac
b
o

