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Instrucțiuni de instalare

  i ta a

Certificate Descriere tehnică

Capacitate de drenare
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Jumbo din PUR 

Exemplu de montaj: 
Receptor Attika Jumbo montat în acoperiș cald.Art.Nr.3436 Receptor Attika Jumbo

Creați decuparea în atic.

d = 280mm
h =  150mm
H =  Grosime izolație plus
       70mm

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

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

3. 4.Se montează izolarea acoperișului și a aticului.         Se montează receptorul Attika Jumbo în atic prin conectorul deja
 montat.

Dacă este necesar, se montează parafrunzarul, folosind kitul 
de montaj inclus.

   ! Atenție !

Se montează membrana de hidroizolație cu decuparea în jurul gurii de 
scurgere a receptorului. Se lipește, apoi de manșonul receptorului. 

Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Jumbo din PUR 
7. 8.  WasserfangkastenRacordare la colectorul de apă

Art. Nr. 3438/2438. 

 9. 10. Atunci  când  este  utilizat  ca  preaplin  de  urgență  se  folosește
accesoriul special Grumbach Art.Nr. 5917.  

Scurgere liberă.

Date tehnice:

Racordare adaptor DN150
Art. nr. 3439  
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Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 5 2 2 1

Receptor ttika umbo 26  din  
3436

5

26
365

515
311

5

12

21
5 2

5

31 5

5

2
5



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 5 2 2 1

daptor pentru Receptor ttika umbo 
343

16 
DN 15  

21
5

2 5

1 5

15



Denumire

Desen nr.
alabil din  :

Reducție DN 15  - 125/1

5 2 2 1

343Cod produs:

1 5 

16DN 15   
11

1

2

125N 

1DN 



Denumire

Desen nr.
alabil din  :

Casetă colector de apă

15 2 2 1

343  / 243Cod produs:

34  / 3 5

25
 /

 3

3  / 345

11

12  / 14

5

31
 /

 3
35

2  / 32



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 6 2 2 1

Grilă parafrunzar din inox pentru Receptor ttika umbo 
34 4 J

22

13

45



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 6 2 2 1

Piesă racord la bariera de vapori pt. Receptor ttika umbo 
24 5

4

35

245

3

11



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 6 2 2 1

Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil 
2462

365

325

265

2212
2

Grosime tablă  1 5 mm
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Denumire

Cod produs :

 
alabil din        :

Capacitate de drenare Receptor Attika Jumbo

16 1 2 1

Capacitate de drenare în l/s pentru

Cod produs Denumire Diametru 
DN

curgere:
Capacitate de drenare în l/s cu

înălțimea de acumulare
15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

3436 Receptor ttika umbo 26 12 scurgere liberă 1 5 3 6 6 2 12 15 5
3436  343  Receptor ttika umbo cu adaptor DN 15 la burlan 1 5 3 6 6 1 2 12 2 15

Receptor ttika umbo Receptor ttika umbo cu adaptor
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Descriere 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.        

Material

tilizare

spect

Monta

Monitorizare

Clasificare

Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea 
apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

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

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

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către 
Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal 
inflamabil

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

SIC Tehnică de Fixare SRL
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3436. xxx GR 
eceptor tti a u bo 260 din P   

Receptor Attika Jumbo, integral din 
spumă rigidă de poliuretan fără CFC, 
izolat termic conform DIN EN 1253, cu 
dimensiune nominală de 260 mm.
Pentru drenarea gravitațională direct 
într-un colector de apă sau ca aruncător, 
cu conexiune (585 * 540 mm) pentru 
diferite soluții de acoperiș, cu înclinare 
în unghi de 45 ° / 6 x 6 cm. Regiunea de 
intrare dreptunghiulară, oblic înclinată, 
în formă de pâlnie și racordul de 
scurgere în formă ovală asigură 
performanțe ridicate de drenaj. Este 
prevăzut cu două bucșe filetate, 
încastrate în corpul receptorului, pentru 
a fixa grătarul parafrunzar. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor Attika Jumbo din 
PUR 
Diametru nominal: 260 mm 
Cod produs: 3436. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3439 GR 
Adaptor din P  
pentru eceptor tti a u bo 260

Adaptor, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, ca tranziție de la 
țeava de scurgere ovală a receptoarelor 
Atika Jumbo la un burlan vertical, cu 
diametru nominal DN 150. Pentru 
racordarea directă la conducte cu mufă, 
pentru drenarea gravitațională, pentru
montajul în şantier, în kitul de vânzare 
fiind incluse hârtia abrazivă şi adezivul.
Livrare și montaj conform instrucțiunilor 
de instalare.

Denumire: Adaptor din PUR 
Diametru nominal: DN 150
Cod produs: 3439 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3437 GR 
educție 150-125/100 din P  

pentru Adaptor 

Reducție, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic, cu 
diametrul nominal de intrare (mufă) DN 
150. Dimensiune variabilă (racord) DN 
125 / DN 100, pentru a reduce o țeavă 
DN 150 până la DN 125 sau DN 100. 
Pentru racordarea directă la conducte 
cu mufă, pentru drenarea gravitațională, 
în șantier se racordează direct la un 
adaptor din PUR.
Livrare și montaj conform instrucțiunilor 
de instalare.

Denumire: Reducție din PUR 
Diametru nominal: DN 150-125/100
Cod produs: 3437 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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2438 GR 
asetă colectoare din itanzin  

dia etrul scur erii 

Casetă colector de apă din tablă zincată 
0,8 mm, cu racord de scurgere ø140 
mm, cu lățime mai mare pentru
performanțe mărite de drenaj a 
Receptoarelor Atika Jumbo precum și a 
tuturor Receptoarelor Attika, pentru 
drenajul apelor pluviale într-un burlan.
Livrare și instalare profesională.   

Denumire: Casetă colectoare 
Lățimea feței principale: 300 mm 
Adâncime: 270 mm
Înălțime: 630 mm
Cod produs: 2438
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

3438 GR 
asetă colectoare din itanzin  

dia etrul scur erii  

Casetă colector de apă din tablă zincată 
0,8 mm, cu racord de scurgere ø 120 
mm, cu lățime mai mare pentru
performanțe mărite de drenaj a 
Receptoarelor Atika Jumbo precum și a 
tuturor Receptoarelor Attika, pentru 
drenajul apelor pluviale într-un burlan.
Livrare și instalare profesională.   

Denumire: Casetă colectoare 
Lățimea feței principale: 300 mm 
Adâncime: 270 mm
Înălțime: 630 mm
Cod produs: 3438
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

3494.J GR  
Grilă parafrunzar din oțel inoxidabil 
pentru Receptor Attika Jumbo 260

Grilă parafrunzar inclusă, realizată din 
bare sudate rotunde din oțel inoxidabil, 
cu ochiuri de 12 mm lățime, potrivită 
pentru toate Receptoarele Attika Jumbo, 
inclusiv kit de montaj realizat din 
poliamidă, pentru a preveni colmatarea și 
umplerea cu pietriș a receptorului. 
Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Grilă parafrunzar din oțel 
inoxidabil
Lățime: 394 mm
Înălțime: 192 mm 
Cod produs: 3494.S
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG
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2495.M GR
Piesă pentru racord la bariera de 
vapori 

Piesă pentru racord la bariera de vapori, 
pentru trecerea etanșă a Receptoarelor 
Attika Jumbo 260 prin bariera de vapori. 
Cu duză de etanșare proeminentă în 
interior, cu guler de aluminiu autoadeziv 
pentru lipire. 
Pentru o instalare complet fără scule. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Piesă pentru racord la bariera 
de vapori 
Cod produs: 2495.M 
Legătură la membrana de acoperiș: 
guler din butil aluminiu 
Producător:  Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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