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 סדרה  S-10 "דלביט" "4
נקזים למערכת עם 2 שכבות איטום (*יציאה אנכית) דגם 84

1A. נקז "דלביט" אנכי "S-10 4"/4 תחתון 
1B. נקז "דלביט" אנכי "S-10 4"/4 עליון 

     (עם משפרי ניקוז תחתון 3�495822).

**2. ניפל PVC "4 בין נקז עליון לתחתון
     (מאפשר התאמת המרווח בין הנקזים על

פי גובה שכבת הבידוד) או תושב לנקז עליון + 
אטם מקבע המונע ניקוז תחתון או יציאת 

מים חוזרים מק"ט 3�495877
3.   מאריך עליון לריצוף+רשת פלב"ם בגדלים: 

10/10 ס"מ מק"ט 3�510006

או 15/15 ס"מ מק"ט 3�510051  
4.   תקרת בטון קונסטרוקטיבי

5.   מדה/בט קל בשיפוע
6.   שכבת איטום ראשונה

7.   בידוד טרמי/אקוסטי (אופציה)
8.   מדה/בטקל בשיפוע
9.   שכבת איטום שניה

10. טרובה � יריעת ניקוז/הגנה גאוטכנית (אופציה)
11. מצע/מילוי שכבת חול מתחת לריצוף

(חול/סומסום/חצץ גרוס)

12. גאוטקס � פילטר גאוטכני למניעת סחף
חול דרך טבעת הניקוז התחתונה

מק"ט 3�983033 גודל  30/30  
מק"ט 3�983001 גודל  50/50  

13. ריצוף

תרשים פרט אדריכלי למערכת ניקוז כפולה
עם 2 שכבות איטום ע"י יריעות ביטומניות (המלצה)

** נקז "דלביט" אנכי "S-10 4"/4  (עם אטם ומקבע למניעת מים חוזרים מק"ט 3�495877) ראה עמוד 27

?

}מק""ט 3�832009

הערה: על עקרון זה ניתן 
להשתמש גם בנקזים דגם פלנג' 

לאיטום עם יריעות
JAEGER ,E.P.D.M, PVC

* וכן, הנקז התחתון יכול להיות 
גם עם מוצא אופקי !
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