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RENOVA ROOF DRAIN "דלביט" S-10 סדרה 
נקזים לגגות ומרפסות "4/"4  � לשימוש במבנים עם 2 שכבות איטום, (יציאה אנכית) דגם 84

אביזר קיבוע בפתח הנקז התחתון (ע"י 3 ברגי הפלב"ם 
הנקז  נכנס  ואשר לתוכו  הקולטן)  פתח  סביב  בטבעת 
העליון. אביזר זה מצוייד באטם גומי תרמופלסטי פנימי, 
אשר מבטל את הניקוז הכפול ומונע חזרת מים חוזרים 

מעל שכבת האיטום התחתונה (ראה חתך תרשים).

מק"ט 3�832160
נקז לגגות ומרפסות "דלביט" (גוף בלבד)

DRAIN BODY 84 DALLBIT DN 100

 קולטן מי גשם, לגג או מרפסת עם איטום ע"י יריעות 

ביטומניות.

 קוטר הקולטן: כניסה �"4 (110 מ"מ) ויציאה אנכית 

"4 (110 מ"מ), מתאים לחיבור לצינור עם ראש (מופה) 
שקוע (שיטת שקע תקע)

 כושר קליטה וניקוז: 276 ליטר בדקה ומתאים לניקוז 

שטח של עד כ�150 מ"ר (בתנאי שמפלס המים על הנקז 
הוא בגובה של כ�15 מ"מ).

 גוף הקולטן: פוליפרופילן קשיח.

 4.7 בעובי   BR-2 מסוג  ביטומני  קולר  תוספת  "דלביט": 
הנקז  לגוף  במפעל  המולחם  מ"מ   420 ובקוטר  מ"מ 
ע"י  חיזוק  תוספת  ובנוסף  אדום,  אינפרא  לייזר  בשיטת 
טבעת נירוסטה וברגים + פקק/מכסה זמני למניעת חדירת 
פסולת בזמן ההתקנה של הנקז במבנה. בעקרון, נקז זה 
קיימת  בהם  במקומות  בלבד,  עליון  כנקז  לשמש  מיועד 
מערכת של 2 שכבות איטום ועם 2 ניקוזים כפולים, וזאת 
על פי הצורך ועל פי שכבות הבידוד הקיימות בין שכבות 

האיטום.
אורך מוצא הנקז כ�20 ס"מ וניתן לקיצור בהתאם לצורך.

למערכת ניקוז כפולה יש להשתמש בתושב משפר ניקוז 
החול   לסינון  גאוטכני  פילטר  גאוטקס,   +  S-10 תחתון 

במילוי והגבהה לריצוף + רשת פלב"ם
מתאים לתקן גרמני/אירופאי

PA-I-3292, DIN-19599, EN-1253
ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט S-10 3�495877 תושב בסיס מקשר בין נקז 
האיטום  במפלס  כפול  ניקוז  מונע   � עליון  לנקז  תחתון 

התחתון
ריצוף

מאריך עליון לריצוף
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תרשים חתך פרט 
ניקוז עם 2 שכבות 
איטום בשטח מרוצף.
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משפר ניקוז תחתון

SOCKET 85
תושב בסיס 

מקשר בין הנקזים
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