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Technische Änderungen vorbehalten.

e e e

Instrucțiuni de montaj

Receptor Atika Power

Art.Nr.: 3623.2/3623.3
Receptor Attika Power pentru drenaj principal

1.

Creați decuparea în atic.

Art.Nr.: 3624.2/3624.3
Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență

2.

Se montează bariera de vapori (se va lua în calcul perforarea acesteia
pentru montajul receptorului).

b = 220 mm
h = 100 mm
H = Grosime izolație plus 40 mm

b
h
H

3.

Se montează o piesă de racord la bariera de vapori potrivită Receptoarelor
Attika plate (vezi instrucțiunile de montaj separat).

4.

Montați izolația.

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

5.

Dacă este necesar, decupați izolația și introduceți izolația speciala
decuparea efectuată.

6.

Introduceți receptorul în izolația specială, indoiți cu grijă urechile pentru
montaj, introducețe receptorul prin atic și apoi indoiți urechile înapoi.
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7.

Montați izolația aticului.

8.

Așezați membrana acoperișului, tăiată corespunzător, peste canalul de
scurgere Attica și sudați-o în partea superioară a gulerului de legătură.

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

Atașați cotul țevii și țeava de evacuare.

10.

Art.Nr.: 3623.2/3623.3
Receptor Attika Power pentru drenaj principal

Art.Nr.: 3624.2/3624.3
Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență
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Denumire
Cod produs
Desen nr.

Receptor ttika Power pentru drena principal
3 3. / 3 3.3
alabil din 0 .0 . 01

70

DN 70
7

300

1

4

10

0

100

/3

Denumire
Cod produs
Desen nr.

Receptor ttika Power pentru drena de urgență,
3 4. / 34 4.3
alabil din 0 .0 . 01

70

DN 70
7

300

4

10

0

100

/3

Denumire

4 1.

307

30

Cod produs
Desen nr.
alabil din :

Piesă de legătură la bariera de vapori
pentru Receptor ttika plat DN 0/100

410

0 .0 . 01

Receptor ttika Power pentru drena ul principal instalat,
ca drenare cu sifon, în acoperișul cald.
Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă
recomandăm utilizarea sistemului nostru de urmărire a
temperaturii.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Receptor Attika Power

Receptor ttika Power pentru drena ul de urgență
instalat, ca drenare cu sifon, în acoperișul cald.
Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă
recomandăm utilizarea sistemului nostru de urmărire a
temperaturii.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Receptor Attika Power

Denumire

Capacitate de drenare Receptor ttika Power

Cod produs
Desen nr.
alabil din :

1 .01. 01

Capacitate de drenare în l/s pentru

Receptor ttika Power pentru drena de urgență

Receptor ttika Power pentru drena principal

Cod produs

Denumire:

Diametru
DN

3

3.

Receptor ttika Power pentru drena
principal

DN 70

3

3.3

Receptor ttika Power pentru drena
principal

DN 70

3

4.

Receptor ttika Power pentru drena de urgență

DN 70

3

4.3

Receptor ttika Power pentru drena de urgență

DN 70
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Lungime
burlan

3

3

Capacitate de drenare în l/s cu
înălțimea de acumulare
3
4

1
. 0

.00

13.00

13. 0

13. 0

13.70

. 0

.00

13. 0

14. 0

14. 0

14.70

10. 0

14.00

14. 0

14.30

14.30

14.30

10. 0

1 .00

1 . 0

1 .30

1 .30

1 .30

Receptor Attika Power

tilizare

Gurile de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din
P R, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane,
se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită,
rezistență la
și rezistență la impact. Gurile de scurgere
Grumbach specificate au un contact permanent între corpul
receptorului și manșonul de conectare. Gulerele de legătură
cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe
variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de
acoperiș terasă bitum, P C, BCE, membrana de acoperiș din
polyolefin.
Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune
între gulerele de legătură cu membranele de acoperiș și
corpul gurii de scurgere este obligatoriu ca membranele de
acoperiș să fie prevazute la intrados cu împ slitură de
poliester.
Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea
apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material

Corpul gurii de scurgere este realizat din spumă
poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de
500 kg/m³. Parafrunzar din PE.

Clasificare

Conform DIN 4102, Clasa 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 instrucțiunile 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 bzw. sau auto-monitorizare.
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echnische nderungen vorbehalten.

Descriere

3623.2 GR
Receptor Attika Power pentru drenaj
principal

3623.3 GR
Receptor Attika Power pentru drenaj
principal

3624.2 GR
Receptor Attika Power pentru drenaj
de urgență

eceptor tti a Po er integral din
spumă
rigidă de poliuretan ără C C i olat
termic con orm D
cu
diametru nominal D
și lungime
mm Pentru racordarea directă la
conducte cu mu ă pentru drena prin
presiune negati a cu cone iune
mm pentru di erite solu ii de
acoperiș Cu dispo iti de e acuare a
presiunii pentru drenarea principală cot
de e acuare conductă de m cu
dimensiune nominală D
și cleme de
str ngere potri ite
Li rare completă și instalare pro esională

eceptor tti a Po er integral din
spumă
rigidă de poliuretan ără C C i olat
termic con orm D
cu
diametru nominal D
și lungime
mm Pentru racordarea directă la
conducte cu mu ă pentru drena prin
presiune negati a cu cone iune
mm pentru di erite solu ii de
acoperiș Cu dispo iti de e acuare a
presiunii pentru drenarea principală cot
de e acuare conductă de m cu
dimensiune nominală D
și cleme de
str ngere potri ite
Li rare completă și instalare pro esională

eceptor tti a Po er integral din
spumă
rigidă de poliuretan ără C C i olat
termic con orm D
cu
diametru nominal D
și lungime
mm Pentru racordarea directă la
conducte cu mu ă pentru drena prin
presiune negati a cu cone iune
mm pentru di erite solu ii de
acoperiș Cu dispo iti de e acuare a
presiunii pentru drenarea de urgen ă cot
de e acuare conductă de m cu
dimensiune nominală D
și cleme de
str ngere potri ite
Li rare completă și instalare pro esională

Denumire: Receptor Attika Power pentru
drenaj principal
Diametru nominal: DN 70
Cod produs: 3623.2. xxx
Legătură la membrana de acoperiș:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

Denumire: Receptor Attika Power pentru
drenaj principal
Diametru nominal: DN 70
Cod produs: 3623.3. xxx
Legătură la membrana de acoperiș:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

Denumire: Receptor Attika Power pentru
drenaj de urgență
Diametru nominal: DN 70
Cod produs: 3624.2. xxx
Legătură la membrana de acoperiș:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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Technische Änderungen vorbehalten.

Receptor Attika Power

Receptor Attika Power
3624.3 GR
Receptor Attika Power pentru drenaj
de urgență

2491.M GR
Piesă pentru racord la bariera de
vapori

eceptor tti a Po er integral din
spumă rigidă de poliuretan ără C C
i olat termic con orm D
cu
diametru nominal D
și lungime
mm Pentru racordarea directă la
conducte cu mu ă pentru drena prin
presiune negati a cu cone iune
mm pentru di erite solu ii de
acoperiș Cu dispo iti de e acuare a
presiunii pentru drenarea de urgen ă cot
de e acuare conductă de m cu
dimensiune nominală D
și cleme de
str ngere potri ite
Li rare completă și instalare pro esională

Piesă din o el ino idabil pentru racord la
bariera de apori asigură etanșarea la
trecerea eceptoarelor tti a plate D
și D
prin bariera de apori Cu du ă
de etanșare proeminentă n interior cu
guler de aluminiu autoade i pentru lipire
Pentru o instalare complet ără scule
Li rare și instalare pro esională

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

Technische Änderungen vorbehalten.

Denumire: Receptor Attika Power pentru
drenaj de urgență
Diametru nominal: DN 70
Cod produs: 3624.3. xxx
Legătură la membrana de acoperiș:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

Denumire: Piesă pentru racord la bariera
de apori
Dimensiunea nominală: DN70 / DN100
Cod produs: 2491.M
Legătură la membrana de acoperiș: guler
din aluminiu butil
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

