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ושיווק  יעוץ  ביבוא,  עוסקת  אמ.בי.אמ.אי. בע"מ  חברת 
של  בתחום  המקומי  לשוק  מתקדמים,  בניה  מוצרי  של 
פתרונות במוצרי ניקוז משולבים באיטום (ונחשבת לחברה 
והגנה  איטום  ופסי  יריעות  זה),  בתחום  בישראל  מובילה 

דביקות מעצמן, תעלות ניקוז ומוצרי אינסטלציה שונים.

חברת M.B.M.i נוסדה בתחילת שנות ה� 90 ע"י חברת 
החברה   1994 ומשנת  בע"מ  ישראל  מליבו  הבניה 
אריז  חב'  בעלי  שלגי,  משפ'  של  משותפת  בבעלות 
ומכונות  מוצרים  בתחום  בישראל  (מהמובילות  בע"מ 
לאריזה וסימון) והמנכ"ל הפעיל הנוכחי יעקב (ג'ק) כהן, 
שנה.   45 ל�  מעל  בניה  מוצרי  ובשיווק  ביבוא  המתמחה 
ישראל  מליבו  בחב'  השליטה  לבעל  קשורות  (החברות 

בע"מ,  (המקורית) מר ספי שלגי, מבעלי חב' אריז.

חב' M.B.M.i מייבאת ומשווקת לשוק המקומי מוצרים על 
בסיס נציגויות בלעדיות בלבד כשהדגש הוא על מוצרים 
ענף  בתחום  גבוהה  ואיכות  מתקדמת  טכנולוגיה  בעלי 

הבניה.

חברת מייצגת  אותן  בעולם  המובילות  מהחברות  חלק 
M.B.M.i בישראל הן:

לגגות,  חכמים  ניקוז  אביזרי   � גרמניה   DALLMER 
מרפסות וחדרי  אמבט  משולבים  בקולרי איטום (שיטת 

הניקוז הכפול).

NICOLL   צרפת � תעלות ניקוז לבנין ותשתיות (תעלות 
מודולריות מהדור החדש למעמסים משתנים עד 60 טון 

נקודתי).

חוזרים  אל  ונשמים  פילטרים   � אנגליה   STUDOR 
לצינורות אוורור וביוב, למניעת מפגעי ריחות רעים (מחוץ 

ובתוך המבנים).

בוטילים  איטום  וסרטי  יריעות   � גרמניה   JAEGER 
דביקים מעצמם, קולרי איטום סביב צנרת וכו'.

ואביזרי  מיוחדות  ניקוז  תעלות   � איטליה   FIRST 
אינסטלציה משלימים.

� מתקנים סמויים לתליית מערכות  BURDA  גרמניה 
אינסטלציה סמויות בקירות גבס.

M.B.M.i מחזיקה במלאי השוטף את רוב מוצרי החברות 
נלווה.  וגיבוי טכני  בליווי קטלוגים מקצועיים, פרוספקטים 
מקצועיים  ועיון  הדרכה  ימי  החברה  מקיימת  בנוסף, 
השונים  הבניה  באתרי  מוצריה  את  ומלווה  ללקוחותיה 

בהדרכה יעוץ ופקוח ראשוני.
עם  ישיר  פעולה  ושיתוף  קשר  החברה  מקיימת  כן  כמו 
אלפי מהנדסים, אדריכלים, חברות פיקוח הנדסי, מעצבי 

פנים וכד'.

החברות  למיטב  מוצריה  את  משווקת   M.B.M.i חב' 
המובילות בישראל בענפי הבניה, האינסטלציה, האיטום וכן 
הגדולים  המסחר  ובתי  הסיטונאיות  השיווק  לחברות 

והנבחרים בענף.
ביותר  מקצועיים  אנשים  מועסקים  השיווק  אנשי  בצוות 

כאשר מוטו החברה הוא "איכות ללא פשרות".

פרופיל חברה

      M.B.M.i  |  .אמ.בי.אמ.אי
שיווק מוצרי בניה בע"מ           (ח.פ. 51�197884�3)

המרכז הלוגיסטי של M.B.M.i במודיעין
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MBM משפחת

יעקב (ג'ק) כהן
מנכ"ל – שותף/מייסד

jack@mbmi.co.il  | 0545�207100

יהודית דוד � מנהלת משרד
info@mbmi.co.il  |  08�8509595

עומר גלעדי
מחסן ומשלוחים

איציק מיימון � יועץ טכני
izchak@mbmi.co.il | 08�8509591

ערן כהן � שיווק ופיתוח עסקי
eran@mbmi.co.il | 0545�207101

חיים סעד � סמנכ"ל
haim@mbmi.co.il |  054�9701020
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חברת DALLMER נוסדה בשנת 1913
בעיר ניהיים (NEHEIM) שבגרמניה, ע"י 

JOHANNES DALLMER   ,הסב
ומנוהלת כיום ע"י בנו ונכדתו

JOHANNES DALLMER 

YVONNE DALLMER

לאחר מספר שנים הועבר המפעל לעיר 
ארנסברג ARNSBERG באזור העיר דורטמונד, 

שם היא ממוקמת עד היום.

לאחרונה חגגה החברה
100 שנים להיווסדה.

חברת "דלמר" החלה את דרכה בייצור סיפונים 
מפלסטיק, (וגם פרסות לרגלי סוסים), אולם מאז 
התפתחה החברה והפכה במהלך השנים לאחד 
היצרנים המובילים באירופה לאביזרי אינסטלציה, 
ואיכותיים,  מגוונים  ניקוז,  לאביזרי  ובמיוחד 
מיודעים  ואשר  בעולם,  מסוגם  המתקדמים 
להתחבר למערכות האיטום השונות בבניה.

המתכנן,  חלוץ,  ליצרן  נחשבת  "דלמר"  חברת 
ומקוריים,  ייחודיים  מוצרים  מפתח  מעצב, 
המייצאת לעשרות מדינות בעולם, חברה שיצרה 
אינסטלציה,  מהנדסי  בקרב  מוניטין רב  לעצמה 

אדריכלים ומעצבי פנים בעולם כולו.

כל מוצרי החברה עומדים בדרישות 
התקנים והסטנדרטים מהמחמירים ביותר 

באירופה
(DIN, EN, ISO וכו').

חברת MBMi מייצגת בישראל
(בגאווה רבה) את חברת "דלמר"

משנת 1990 (כ�30 שנים),
ותורמת לשדרוג ענף הבניה בישראל בתמיכה 
טכנית ומקצועית, ביבוא ובשיווק מוצרי "דלמר"  

תוך החדרת איכות, תפיסות ונוהלי עבודה 
מהמתקדמים בעולם בתחום הניקוז ובשילוב 

עם מערכות האיטום!

דלמר � פרופיל חברה
DALMER - Profile Company
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Hovedkontor: 
SINTEF Byggforsk 
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo 

Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 22 69 94 38 

e-post: certification@sintef.no

www.sintefcertification.no

Trondheim: 
SINTEF Byggforsk 
7465 Trondheim 
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 73 59 33 50

Nr. 1730 
SINTEF Byggforsk bekrefter at: 

Dallmer tak og balkongsluk 

er i samsvar med kravene i:

DIN 19599 
EN 1253 

Innehaver av sertifikatet:

Dallmer GmbH & Co. KG 
Wiebelheidestrasse 25 
DE-59757 Arnsberg

Tyskland

Produsent: 
Dallmer GmbH & Co. KG

DE-59757 Arnsberg

Utstedt: 20.02.2012 
Fornyet: 08.02.2017

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med LGA

……………………………………………………

Steinar K. Nilsen 
Sertifiseringsleder

Certificate
Standard

ISO 9001:2015Certificate Registr. No. 01 100 5962
Certificate Holder:

Dallmer GmbH + Co. KGWiebelsheidestr. 2559757 ArnsbergGermany

Scope:
Development, production and marketing of 
sanitary technical articles for the drainage of buildings

Proof has been furnished by means of an audit that the 

requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2018-12-30 until 2021-12-29.
First certification 1996 

2018-12-04

TÜV Rheinland Cert GmbHAm Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com
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תקנים:
  DIN תקן גרמני
EN תקן אירופאי

תקן איכות
ISO 9001

תעודות ותקנים
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הבניה  חברת  ע"י   1990 בשנת  הוקמה   MBMi חברת 
מליבו ישראל בע"מ, לצורך יבוא מוצרים ולביצוע עבודות 
שינוי  החברה  עברה   1994 בשנת  הבניה.  בענף  גמר 
בעלות, ומאז, מתמקדת החברה רק ביבוא ושיווק מוצרים 
ופתרונות מתקדמים לענף הבניה, כשביניהם, גאה החברה 
להציג בפניך בקטלוג זה,  פרטי ניקוז, המהווים את גולת 
הכותרת בטכנולוגית ניקוזי מים – מי גשם, שטיפה  או 
ביוב ודלוחין  אשר מהווים פתרון מושלם לבעיות האיטום 
ריצוף),  בלי  או  (עם  רטובים  וחדרים  מרפסות  בגגות, 
ושיטת   ,"JAEGER"ה או  ה"דלביט"  בשיטת איטום קולר 
הניקוז הכפול (מתחת לריצוף), שיטות המקובלות היום 
המודרנית  בבניה  ובכלל  ארה"ב,  אירופה,  מדינות  ברוב 

והמקדמת.
הבלעדית  והנציגה  היבואנית  הינה   MBMi חברת 
בישראל של חברת DALLMER הגרמנית, יצרנית פרטי 
הניקוז (שחגגה לאחרונה 100 שנים להווסדה), ותשמח 
לעמוד לרשותך בייעוץ, הדגמה, תדרוך וכמובן באספקת 
סחורה ממלאי שוטף, או בהזמנות מיוחדות על פי דרישת 

הלקוח ותוך זמן קצר יחסית. 
ממיטב  מיוצרים   DALLMER חברת  של  הניקוז  מוצרי 
שתוכננו  מתכלים)  בלתי  גלם  (חומרי  הגלם  חומרי 
לתפקוד ועמידות במשך עשרות שנים בתנאי רטיבות 
 ,(DIN) קשים, והם עומדים בכל דרישות התקן הגרמני
 9001 הבינלאומי  האיכות  תקן  בעלי   ,(EN) האירופי 
ISO, ומיובאים לישראל באישור מכון התקנים הישראלי.

לקחת  רצוי   DALLMER חברת  של  הניקוז  פרטי  את 
בחשבון בזמן תכנון צנרת אינסטלציית המים והניקוז, תוך 
הגגות,  של  האיטום  מערכת  עם  ותאום  התחשבות  כדי 
השתלבות  המאפשר  דבר  המבנה,  של  המרפסות 
מושלמת של הפרט בגבהים הנכונים טרם יציקות הבטון 
והבט�קל, וזאת כדי למנוע במקרים רבים סיתות וחציבות 
יציקות הבטון או הבט�קל לצורך שילובו של פרט הניקוז 
במקום ובגובה המתאים, דבר הגורם לאילתורים ולגימור 
לא מקצועי הגורם בהמשך לניקוז ואיטום לקוי, המאפשר 
חדירת מים לתוך המבנה תוך גרימת נזק רב ולעיתים נזק 

בלתי הפיך.
בדפים הבאים נציג בפניך את פרטי הניקוז השונים מלווים 
בשרטוטים, צילומים, והסברים טכניים לגבי המוצרים אשר 
נמצאים במלאי שוטף. כמו כן, מומלץ ורצוי מאוד לקרוא 
את ההמשך למבוא זה (תקציר אינפורמטיבי), על מנת 

להבין את השיטה באופן כללי.
הצרכים  והכרת  ניסיון  מתוך  נבחר  השוטף  המלאי 
מקווים  ואנו  הישראלית  בבניה  והמקובלים  השוטפים 
המופיעים  הפרטים  של  הרב  במבחר  למצוא  שתוכל/י 
בקטלוג את הפרט לו אתם זקוקים. במידה ואתם זקוקים 
לקחת  יש  זה,  בקטלוג  מופיע  שאיננו  לפתרון  או  לפרט 
בחשבון שקיימים בקטלוג ה"מאסטר" המקורי (או באתר 
האינטרנט) של חברת "דלמר" עוד עשרות דגמים שניתן 
חברת  של  השיווק  מחלקת  עם  ייעוץ  לאחר  להזמינם 

MBMi ולקבלם בהקדם האפשרי ביבוא מיוחד.
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מחלקת השיווק של חברת MBMi עומדת לרשותך בכל עת בכל הקשור
להדרכה, ייעוץ, ואף פיקוח ראשוני על הביצוע באתר הבניה.

"דלמר" � איכות ללא פשרות !
                                                                                                     בברכה,

                                                                                            יעקב (ג'ק) כהן � מנכ"ל

DALLMER
Roof, Balcony

& Yards Drains

מבוא

דלמר
פתרונות ופרטי ניקוז

חכמים לגגות, מרפסות, 
רצפות, חדרים רטובים 

וחניוני רכב.

מפעלי "דלמר" גרמניה
ממעוף הציפור
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בשנת  בישראל  הבניה  ענף  לשוק  חדר  "דלמר"  המושג 
מוחשי  ויותר  יותר  להיות  וממשיך  הפך  ומאז   ,1990
ושימושי בקרב קבלני וחברות הבניה הגדולות והמובילות 
בישראל וכן אצל אדריכלים, מהנדסים, יועצי וקבלני איטום, 
מתכנני וקבלני אינסטלציה וכל מי שנגיעה לו בניסיון לתת 
מגגות  למבנים  גשם  מי  חדירת  לבעיית  מקצועי  פתרון 
וכמובן  המדורגת),  הבניה  באופנת  (ובמיוחד  ומרפסות 
השלכות  עם  ביותר  חמורה  בעיה  הרטובים,  החדרים 
איטום  בבניה,  העוסקים  את  הן  רבות  שמטרידה  קשות 
מנזקים  הסובלים  הדיירים  את  והן  מגורים  ובתי  מבנים 
חייהם  את  המאמללים  הפיכים  בלתי  ולעיתים  קשים 

וגורמים לירידת ערך הנכס.

MARKETING BUILDING MATERIALS  -  MBMi חברת
המייצגת והמייבאת את קולטי מי הגשם והנקזים השונים 
תוצרת DALLMER גרמניה, הצליחה תוך זמן קצר יחסית 
להחדיר בישראל את השימוש בנקזי "דלמר" שהיוו תפיסה 
חדשנית ומתקדמת ביותר לגבי שיטות הניקוז שהיו קיימות 
בעבר בגגות, מרפסות וחדרים רטובים, שיטה בעלת פטנט 
טכנולוגי בלעדי, המשלבת פתרון גם לבעיית האיטום (ע"י 
הכפול  הניקוז  שיטת  את  וגם  ה"דלביט")  קולר 
המהיר  הקל,  החיבור  את  וכן  מרוצפים,  למשטחים 

והאטום לצנרת הניקוז (שיטת "רינו").

השנים  במהלך  ביותר  יעילה  עצמה  הוכיחה  זו  שיטה 
בעשרות מדינות בעולם (וגם בישראל) ומתפקדת ללא כל 
בכל  ציבוריים,  בפרויקטים  וכן  דירות,  אלפי  במאות  כשל 
תנאי מזג האוויר, לשביעות רצונם של הקבלנים וכמובן 

הדיירים.

מהידועות  ואיטום,  אינסטלציה  בניה,  חברות  מאות 
"דלמר"  נקזי  יישמו בשטח את  בישראל כבר  והמובילות 

במאות אלפי דירות בהצלחה רבה במחצית היובל שחלף 
ללא תקלות, ומעגל המשתמשים הולך וגדל משנה לשנה. 
האדריכלים,  מיטב  ע"י  ביותר  מומלצים  "דלמר"  נקזי 

מתכננים, יועצי איטום וחברות לביקורת מבנים.
מקצועיים  ופתרונות  הנדסי  ייעוץ  מעניקה   MBMi חברת 
כחלק  הבנייה  באתרי  ראשוני  ובפיקוח  הדרכה  וכן, 

מהשירות.

שנים   100 לאחרונה  חגגה  גרמניה  "דלמר"�  חברת 
להיווסדה ונחשבת לאחת מן החברות המובילות באירופה 
ומתקדמים  איכותיים  סניטרית  אינסטלציה  מוצרי  בתחום 
האיכות  תקן  ובנוסף,  ואירופאים,  גרמניים  תקנים  בעלי 
הבינלאומי ISO 9001, היא מייצאת את מוצריה לכ�50 
מדינות בעולם ומשמשת מודל חיקוי לחברות מתחרות.

היזהרו מחיקויים באיכות ירודה!

לחברת "דלמר" מאות פטנטים בלעדיים וייחודיים בתחום 
האינסטלציה והניקוז, כאשר גולת הכותרת היא טכניקת 
הנקז  לגוף  המחובר  "דלביט"  הביטומני  האיטום  קולר 
אדום  אינפרא  לייזר  באמצעות  היי�טק  בטכנולוגיית 

המבטיחה חיבור ואיטום מושלם ללא הגבלת שנים!

כפי שכל קבלן בנין או קבלן איטום יודע מניסיונו, הקושי 
רטוב,   חדר  או  ניקוז לגג, מרפסת  פרטי  ליצור  הוא  הרב 
אשר עשויים מחומרי גלם בלתי מתכלים, ואשר ניתן יהיה 
הכללית  האיטום  למערכת  ומושלם  אטום  באופן  לחברן 
בחיבור  מקורם  המים  מחדירות  (כ�90%  המרזב,  ולצינור 
שניתן  ובנוסף,  המרזב)  לצינור  האיטום  מערכת  לקוי של 
יהיה לשלבו ללא מגבלות לחומרי האיטום השונים הקיימים 
כך  וכו'),  פוליאוריטני   PVC ,EPDM צמנטי,  (ביטומני, 
שהחיבור ישאר אטום למשך עשרות שנים וכל זאת ברמת 

מחיר סבירה.

נקזי "DALLMER" הפתרון המושלם ובאיכות ללא פשרות
לניקוז מי גשם ללא נזילות ודליפות בגגות, מרפסות וחניונים
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תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

Roof and balcony drains
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חברת "דלמר" פיתחה סדרה של נקזים חכמים העשויים מארבעה חומרי גלם בלתי מתכלים:

1. פוליפרופילן קשיח עם עמידות גבוהה לכימיקלים, לקרינת שמש UV ו�או לטמפרטורת קור או חום.

2. קולר איטום ביטומני "דלביט" מסוג קיבופלקס  KEBUFLEX BR-2 בעובי 4.7 מ"מ (משולבת בזיון
,+130°c �20° ועדc  1. פוליאסטר במשקל 192 גרם/למ"ר וכושר עמידות בטמפרטורות מ�

1. (ראה הרחבה טכנית בעמוד הבא!).

3. קולר איטום מבד לא ארוג תוצרת JAEGER המשתלב עם חומרי איטום משחתיים מכל סוג.

4. פלדת אל חלד (פלב"ם/נירוסטה) בעובי מינימלי של 1.6 מ"מ ועד 5 מ"מ, בדרגות 316/304.      

השילוב של ארבעת חומרי הגלם הללו מעניקים לנו פרט ניקוז חרושתי ברמת איכות גבוהה וכושר הישרדות ממושך, 
אשר מאפשר לכל קבלן בנין או איטום להעניק ללא כל חשש אחריות ארוכת שנים מפני נזילות ודליפות מי גשם

(מותנה כמובן בטיב הביצוע והיישום בשטח).
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Dallmer and Kebu. A connection that lasts and lasts and lasts…..

Dallmer drains from the “DALLBIT” range are fitted with
“Kebuflex BR-2” welded membrane collars manufactured by Kebu. 
This ensures optimum material quality, maximum durability and 
remarkably good elongation properties, crack bridging and thermal 
stability. In short: Kebu and Dallmer offer you proven quality which 
you can rely on under a wide range of conditions.

תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

על מנת לתת מושג ביתר פרוט במה אמורים הדברים,

נרחיב מעט את ההסבר לגבי הנקזים עצמם ושיטות האיטום והניקוז:

1. איטום בשיטת ה"דלביט"
(קולר איטום ביטומני אינטגרלי המחובר עם גוף הנקז)

גוף פרט הניקוז מיוצר בהזרקת פוליפרופילן (PP) בגדלים 
וקטרים שונים על פי הסטנדרטים המקובלים במערכות 

אינסטלציה, כאשר חלקו העליון מסביב לפתח הנקז בנוי בצורת 
צלחת שטוחה. לצלחת זו (פלנג') המשמשת כבסיס, מולחמת 
בטכניקה ייחודית ובלעדית לחברת "דלמר" (טכניקת הלחמת 
לייזר אינפרא אדום), קולר איטום ביטומני ("דלביט") בקטרים 

שבין 42 ס"מ ל�50 ס"מ (על פי גודל הקולטן).
קולר ביטומני זה נקרא "דלביט" עשוי מיריעה משובחת מסוג 

 KEBU תוצרת ,(PP המכילה שבבים של) KEBUFLEX BR-2 SBS
גרמניה, ועומדת בכל דרישות התקן הגרמני, אירופאי והישראלי. 

שיטת ההלחמה של ה"דלביט" לגוף הנקז במפעלי "דלמר" 
באמצעות קרינה אינפרא אדום מהווה את הטכניקה היחידה 
המאפשרת חיבור בין יריעת הביטומן לפלנג' הפוליפרופילן 

וללא חשש של הפרדות החומרים במשך עשרות שנים !
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קיבופלקס  BR-2 קולרי איטום ביטומנים אינטגרלים (דלביט) בנקזים

יריעת האיטום הביטומנית קיבופלקס BR-2  המיוצרת 
באיכות  המובילה  (חב'  הגרמנית  "קיבו"  חברת  ע"י 
החדשנית  ליריעה  נחשבת  באירופה)  האיטום  מוצרי 
ע"י  נבחרה  ולפיכך  האחרון,  בדור  ביותר  והמתקדמת 
הקולרים  לייצור  המשמשת  כיריעה  "דלמר"  חברת 

הביטומנים האינטגרליים לנקזים מסוג "דלביט".

יריעה זו המשלבת  תכונות טכניות  ואיכותיות  ביותר   
מ"מ)   4.7 בעובי   A.P.P או   S.B.S יריעת  בין  (שילוב 
הופכת אותה ליריעת האיטום המובילה מסוגה ואמורה 
מיוחדים  בפרויקטים  גם  איטום  פתרונות  לתת 
מנהרות,  (גשרים,  קונסטרוקטיבית  מבחינה  ומסובכים 
וחומר  ועוד) קל  ולחצים קיצוניים  מבנים בעלי תזוזות 
בפרויקטים רגילים גם בגימור עליון חשוף לשמש וגם 

ביישום מתחת לריצופים.

אחת מהתכונות הבולטות ביריעה זו היא היכולת 
להתחבר בצורה מעולה לכל סוג של יריעה ביטומנית 
במיוחד ליריעות   מסוג   S.B.S או A.P.P עם  אורך   
חיים  כפול   מהרגיל ועמידות  גבוהה בטמפרטורות 

קיצוניות 130°c /-20°c+. על  מנת לקבל חיבור 
הומוגני בין יריעת הקולר של הנקז לפלנג' הנקז 
 KEBU 'שילבה חב (פוליפרופילן P.Pהמיוצר מ�)

שבבים של P.P.  בתוך היריעה שמאפשר הידבקות 
מושלמת בין פלנג' הנקז לקולר "הדלביט".

ריתוך יריעת איטום על גבי קולר "הדלביט"
המהווה חלק אינטגרלי של הנקז.

שיטת חיבור ה"רינו" בין הנקז 
לצינור ע"י  טבעות גומי 

בולטות לאורך כל מוצא הנקז.

קולר  "הדלביט" על הרצפה 
לפני הלחמת יריעות 

ביטומניות עליו.

חדירה עם הנקז לתוך 
צינור בחיבור מהיר 
ואטום בתוך הצינור.

System Structure

Flat roof renovation - The Dallmer Way !

פרט שילוב הנקז בתוך הצנרת

2 13

"רינו" � טבעות גומי
בולטות לאיטום מוצא 
הנקז בתוך צינור הניקוז
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קיבופלקס  BR-2 סוגי היריעה הביטומנית ממנה מיוצרים קולרי ה"דלביט"

System Structure

טבלת נתונים טכניים של יריעת BR-2 בהשוואה לדרישות הסטנדרט האירופאי.

Product and System Characteristics
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גוף הקולטן ממוקם במבנה כך שקולר ה"דלביט" מונח 
(או המדה או הבטון) שזהו גם  על גבי שכבת הבט�קל 
כנקודת  זה  לגובה  נתייחס  ואנו  האיטום,  שכבת  מפלס 

גובה (0), (חלק מס, 1 בתרשים).

פתח יציאת צינור הנקז (אנכי או אופקי) מחובר לצנרת 
צינור  לראש  שקע תקע  של  סטנדרטית  בשיטה  המים 
או  אנכית),  או  אופקית  (בצורה  בבטון  השקוע  המים 
בחיבור מהיר לצינור ללא ראש שקוע בנקזים עם מוצא 
דגם "רינו" (בנקזים עם מוצא מ�"3 ועד "6 ראה הרחבה 

בהמשך).

בחיבור שקע תקע יש לוודא שבנקודת החיבור בין מוצא 
הנקז לצינור המים תמצא טבעת גומי מתאימה (בראש 
הצינור�נקבה) לאיטום מושלם של החיבור. בנוסף, חלק 
גדול מדגמי הנקזים מתחברים לצנרת (ללא ראש שקוע) 
לצנרת,  חדירה  כדי  תוך  ואטומה  מהירה  חיבור  בשיטת 
וגמישות היצוקות על  בולטות  גומי  בזכות טבעות  וזאת 
סנטימטר,  כל  של  במרווח  "רינו")  (דגם  הנקז  מוצא 
היוצרות את האיטום בין השניים. ( לא ניתן להלחים את 
מוצא הנקז מ�PP לצנרת מסוג HDPE). ניתן לחבר את 
הנקז לצנרת המים עוד בטרם יצקו את שכבת הבטון או 
הבט�קל, וזאת תוך הגנה על קולר ה"דלביט" באמצעות 
כיסוי זמני מניילון. בנוסף, יש לקבע בפתח הנקז מכסה 
זפת  מיצי  זליגת  או  לכלוך  כניסת  המונע   PPמ� זמני 
מריתוך היריעה, המצורף לכל נקז ע"י היצרן, וכן בקיפול 
אוזן  (דוגמת  ה"דלביט"  קולר  של  מעלה  כלפי  וקשירה 
לאחר  הבטון.  יציקת  עקב  ויינזק  יתלכלך  שלא  המן), 
מיקומו הסופי של הנקז ובגובה הדרוש אנו מגיעים לשלב 
יריעות  עם  באיטום  ומשתמשים  במידה  הסופי.  האיטום 
להניח את  יש  ביותר),  והנפוצות  (המומלצות  ביטומניות 
יריעת האיטום במקום המפגש עם הנקז על חלקו העליון 

של קולר ה"דלביט", כך שתיווצר מינימום חפיפה של
המבער  להבת  בעזרת  ואז  השתיים,  בין  ס"מ   10 כ� 
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הלחמת יריעה ביטומנית
לצווארון ה"דלביט"

"דלביט" � צווארון
ביטומני אינטגרלי

תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

(בעוצמה נמוכה) יש להלחים את יריעת האיטום הביטומני 
לקולר ה"דלביט" (העשוי אף הוא מיריעה ביטומנית), דבר 
היוצר חיבור הומוגני מושלם ואטום בין קולר הנקז לכלל 
 2 מספר  (חלק  במרפסת,  או  בגג  האיטום  שכבת 

בתרשים).

במידה והאיטום נעשה ע"י חומרים בשיטת המריחה (ולא 
חומרים  או  ביטומניים משחתיים  חומרים  כגון  היריעות) 
פוליגג, גגו פלסט, אקרילפז,  כגון:  על בסיס פולימרים 
מתחת  לשימוש  אסורים  אקרילים  (חומרים  לייגו 
אטום  צמנט הידראולי  בסיס  על  חומרים  או  לריצוף) 
טורוסיל,  איזומט,   ,PCI  ,107 סיקא�טופ  מסוג  וגמיש 
קולר  עם  בנקזים  להשתמש  יש  אז  וכו',   501 כרמית 
 TISTO - ב�  משולב  ארוג  לא  בד  מסוג  מיוחד  איטום 
במצב  ימצא  הבד  שקולר  מצב  שייווצר  כך   ,JAEGER
המעניק  דבר  החומר שנמרח,  2 שכבות  בין  "סנדוויץ'" 

מקדם גמישות גבוה בנקודת החיבור בין השניים.
.(TISTO - JAEGER  ראה הרחבה בהמשך לגבי קולרי)

ברדס  הנקז  אנו מקבעים בפתח  בגג עליון ללא ריצוף 
 UV מסורג (בולט או שטוח) מפוליפרופילן עמיד בקרינת
הניקוז, המונע  ועלים לתוך פתח  החוסם מעבר פסולת 

סתימות בצנרת.
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איטום  חומרי  ע"י  נעשית  האיטום  שיטת  בהם  במקרים 
משחתיים במריחה או התזה או ביריעות מסוג PVC או 
בנקזי  להשתמש  ניתן   ,EPDM מסוג  גומי  יריעות  ע"י 
צלחת  צורת  לפלנג'  פלנג'.  נקזי  הנקראים  "דלמר" 
שטוחה העשויה פוליפרופילן (במקום הקולר האינטגרלי 
וחיבור  הידוק  טבעות  ובתוספת  "דלביט"),  הביטומני 
מנירוסטה (ע"י לחץ או ברגים) ניתן לחבר לפלנג' קולר 
(תחליף "דלביט") עשוי מ�PVC ו�EPDM, אשר מולחם או 

12

תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

2. איטום בשיטת הפלנג'

מודבק ליריעות מאותו הסוג מסביב לנקז.  (חיבור הקולר 
ולא ע"י  MBM בלבד, בהזמנה מראש  לנקז נעשה ע"י 

הקבלן בשטח!).
(כפי  משחתיים  אטימה  בחומרי  שימוש  ונעשה  במידה 
עם  פלנג'  בנקזי  להשתמש  יש  הקודם),  בדף  שהוזכר 
המתאים   ,TISTO � JAEGER מסוג  מיוחד  איטום  קולר 
(ראה  משחתיים  אטימה  לחומרי  אופטימלי  לשילוב 

הרחבה על יריעות איטום TISTO � JAEGER בהמשך).





סט טבעות לחץ מפלב"ם 
 PVC לחיבור קולר איטום מסוג
 TISTO� �JAEGER או EPDMו�

לצלחת הפלנג' של
כל הנקזים/מחסומים

S-15 מסדרה

סט טבעות לחץ מפלב"ם + אטם 
גומי וברגי פלב"ם לחיבור קולר 

איטום מסוג
 TISTO �JAEGER 
 EPDMו� PVC

לכל הנקזים/מחסומים
S-10 מסדרה

קולרים מסוג בד אטום
TISTO � JAEGER או PVC או EPDM (גומי)





 EPDM או PVC או TISTO � JAEGER  שלבי התקנה של קולרים מ�

12345

PVCJAEGER

EPDM
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כפי שכבר ידוע, אין דבר היכול למנוע לאורך זמן חדירת 
גגות  מקלחונים,  אמבט,  בחדרי  לריצוף  מתחת  מים 
ומרפסות. מי הגשם חודרים מבין המשקים (המרווחים 
או הפוגות), וכל מי שטוען או חושב שהמישקים אטומים 
היטב לאורך זמן והמים לא יחדרו, פשוט טועה ! ולכן רוב 
הם  ומישקים  מרצפות  לאיטום  והפתרונות  השיטות 
במבחן  עומד  שאיננו  קצר  זמני  פתרון  הטוב  במקרה 
לריצוף  מתחת  המים  חדירות  זמן.  לאורך  המציאות 
שאינן מנוקזות נכון ובהקדם גורמות לנזק מצטבר רב 
אינם  (שביסודם  התחתונות  האיטום  לשכבות  גם 
מים  מאגרי  תחת  וממושכת  קבועה  לעמידה  מיועדים 
הסמוכים  הקירות  גבי  על  קפילרית  לעליה  עומדים), 
לחדרים  למעבר  הפנלים,  מעל  וצבע  טיח  והתקלפות 
כהים  כתמים  ולהופעת  עצמן  למרצפות  וכן,  סמוכים, 
גם  הגורמים  ופטריות במישקים,  עובש  והתפתחות של 

לריחות רעים.

על מנת לפתור בעיה זו, יש לדאוג קודם כל לשיפועים 
נכונים בשכבת הבט�קל והאיטום, כשהשיפוע הוא לכיוון 

פתח הניקוז.

עליון  מאריך  הנקרא  אלמנט  ממוקם  הנקז  בפתח 
לריצוף, בעל צורת צינור עגול בקוטר צר מעט מקוטר 
פתח הקולטן, דבר המותיר מרווח היקפי בין השניים, בו 
(משפר ניקוז תחתון).  מיוחדת  ניקוז  ממוקמת טבעת 
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תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

מרווח זה (המוגן ע"י קולר פילטר גאוטכני Typar השומר 
בפני סתימת המעבר בזמן הריצוף וכן בריחת חול מילוי 
לריצוף  מתחת  המצטברים  למים  מאפשר  לצנרת), 
הנמוכה  לנקודה  עד  השיפוע  לאורך  ולחלחל  להתנקז 
המרזב.  צנרת  לתוך  ומשם  הנקז,  פתח  שהיא  ביותר, 
גובה הריצוף לגובה האיטום,  בין  מוגבלים  ואיננו  במידה 

מומלץ להשתמש באביזר הנקרא: 
"תושב למאריך עליון לריצוף + משפר ניקוז תחתון", 
הנקז, עם  בקוטר פתח  עגולה  בצורת טבעת  זה  אביזר 
מהחול  מים  למעבר   360° של  בהיקף  בצידה  פתחים 
הרטוב מתחת לריצוף אל צנרת המרזב, משמשת כחוצץ 
העליונה  הנירוסטה  רשת   + לריצוף  למאריך  הנקז  בין 
דרך  חול  סחף  למנוע  מנת  על  בריצוף.  המשתלבת 
קולר   להניח  יש  התחתון,  הניקוז  במשפר  הפתחים 
לטבעת  (מסביב  "טייפר",  גאוטקס  גאוטכנית,  מיריעה 
המשפר) בגודל של 30/50 ס"מ או 1 מ"ר, דבר היוצר 
מרצפות  שקיעת  מונע  ובנוסף,  החול,  לעצירת  מסנן 
מספיק  ואין  במידה  גם  כנ"ל  כתוצאה מבריחת החול. 
התושב  בין שכבת האיטום לריצוף, לצורך שילוב  גובה 
משפר ניקוז, יש להגן על המרווח דרכו מחלחלים המים 
מפני סחף גרגרי חול, או סתימת המרווח בזמן פעולת 
הריצוף ע"י מלט, טיט ו/או דבק אריחים, ע"י הנחת קולר 
בצפיפות  פוליפרופילן  מסיבי  העשוי  הגאוטכני,  ההגנה 

גבוהה הנקראת "גאוטקס", ומיוצר ע"י חברת "דופונט" 
ומוכר  גם בשם טייפר גאוטקסטיל. 

(קולר הגאוטקס מסופק ע"י MBM עם יתר אביזרי הניקוז, 
ראה הרחבה בהמשך).

תרשים שיטת הניקוז הכפול3. שיטת הניקוז הכפול (בשטח מרוצף)

מאריך עליון לריצוף
+ רשת נירוסטה

תושב למאריך
+משפר ניקוז

תחתון

פלנג' לחיבור
לקולר איטום

גוף הנקז

חצץ גרוס/סומסום

דלביט
קולר ביטומני

גוף
הנקז

חדירת מים
מפתח הניקוז התחתון

צינור ניקוז

שכבת
מילוי

בט�קל
שיפועי

שכבת
מילוי
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SF-27 "גאוטקסטיל "טייפר
קולר/יריעה גאוטכנית להגנה וסינון חול (וייצוב קרקע) בניקוז כפול ושטחים מגוננים. 

14

Microsacope view of Typar

גאוטקסטיל "טייפר" המיוצר ע"י קונצרן דו�פונט העולמי, 
הינו בד לא ארוג המיוצר מסיבי פוליפרופילן רציפים 

המחוברים ביניהם באמצעות חום.
המבנה המיוחד של ה�"טייפר" מעניק לו חוזק מתיחה טוב 

גם באלכסון וגם תכונות סינון מצויינות.

העובדה שסיבי ה"טייפר" העשויים 100% פוליפרופילן 
בצפיפות גבוהה (קיימות מספר דרגות צפיפות) מעניקה 

ליריעה יכולת עמידות אולטימטיבית בפני ריקבון, 
לחות והתקפה כימית במיוחד  ע"י חומרים 

אלקליים.
בנוסף, העובדה שהטייפר איננו מאפשר מעבר 
גרגרי חול דרכו, אלא מים בלבד, הופכת אותו 

ליריעת סינון (פילטר) הטובה מסוגה, דבר התורם 
רבות ליצוב האדמה/קרקע שמעליה, ולפיכך רב 

השימוש ביריעות אלו בעבודות תשתית וייצוב 
קרקע כגון: כבישים, מסילות ברזל, שיפועי 

קרקע תלולים, תיקון מפולות הרים, 
סוללות קרקע רכה, סוללות ימיות 
וכמובן בשטחים מגוננים בצמחיה.

(גגות ירוקים)
יריעת הטייפר מגיעה לתכונות פיזיות 

מצויינות במשקל ועובי מאוד נמוך, 
תכונה ההופכת אותה ליריעה הקלה 

והנוחה ביותר לישום בשטח.

השילוב  בין  נקזים  תוצרת 
"דלמר" במיוחד במערכת  ניקוז 
כפולה עם ריצוף הפך את קולרי 

הגאוטקס (ה�"טייפר") בשנים 
האחרונות למוצר סינון והגנה 

בשכבה שבין החול/מילוי 
שמתחת לריצוף לבין אביזר 

הניקוז שמתחת, לפתרון 
מקצועי מעולה, פשוט, קל 

וזול מבחינת עלותו
עם ערך מוסף גבוה.

מק"ט 30x30  3�983033ס"מ
מק"ט 50x50  3�983001ס"מ

מק"ט 3�983002  1 מ"ר

®

®

Email: info@mbmi.co.il    |    www.mbmi.co.il   |   Fax: 08-8509594 :פקס   |   Tel: 08-8509595 :טל

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713אמ. בי. אמ. אי � שיווק מוצרי בניה בע"מ

אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ אביזרי ניקוז משולבים באיטום

MARKETING
BUILDING
MATERIALS



15

תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

מבנה סדר האביזרים
בשיטת הניקוז הכפול�בשטח מרוצף

1. גוף הנקז
2. תושב משפר ניקוז תחתון

3. גאוטקס � קולר הגנה וסינון של
    פילטר גאוטכני 50/50 � 30/30 ס"מ

4. מאריך עליון לריצוף + רשת

1. גוף הנקז
2. משפר ניקוז תחתון

3. גאוטקס � קולר הגנה וסינון של פילטר גאוטכני  
    (בגודל שבין 50/50 ס"מ עד ל1 מ"ר)

4. ניפל PVC  באורך עד מעט מעל  גובה האדמה
5. ברדס מסורג בולט/שטוח או פקק

 מבנה האביזרים
בניקוז אדנית (ערוגה) צמחיה.

1

2

3

4

2

4

1

3

5
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מאפשרת  הגאוטקס  יריעת  של  המיוחדות  תכונותיה 
ביותר,  וכו'. אפקטיבי  חול  מונעת סחף  אך  מים,  מעבר 
פשוט ונוח לשימוש וללא בלאי בשימוש אין סופי. בנוסף, 
ומתאים  ביותר,  נמוך  הוא  זו  יריעה  של  הפרופיל  חתך 
שבין  בגובה  ביותר  מוגבלים  כשאנו  במיוחד  לשימוש 
הגאוטקס  יריעת  הריצוף.  פני  לגובה  האיטום  שכבת 
מחליפה בעצם את שיטת הבד הגאוטכני הישן (הנוטה 
גרגרי חצץ סביב  פיזור  או  ולהירקב במהירות)  להיסתם 

המאריך לריצוף ומעל המרווח של הניקוז התחתון.
השימוש ביריעת הגאוטקס מומלץ מאוד גם כהגנה על 
סביב  בנויות  צמחיה  אדניות  בתוך  האיטום  שכבות 

מרפסות או גגות בהם ממוקם נקז תחתי.
עקב מבנהו המיוחד, החזק והגמיש, הוא מקטין חדירת 
שורשי הצמחייה לשכבת האיטום, (דבר הגורם לחדירת 

מים לתוך המבנה).
במסגרת  מסתיים  לריצוף  המאריך  של  העליון  חלקו 
זו  מסגרת  כשבתוך  גדלים  במספר  מרובעת  עליונה 

ממוקמת רשת מעוצבת מנירוסטה בעובי שבין
1.6�5 מ"מ, דרכה נכנסים המים בגובה פני הריצוף.

לשנים  עמידה  יפה,  עליון  גימור  יוצרת  זו  רשת 
הניקוז  לפתח  ועלים  לכלוך  חדירת  ומונעת  ארוכות, 
העליון. (ניתן לקבל גם רשתות עם ברגי נעילה למסגרת 
את  ציבוריים).  במקומות  מותקנים  כשהנ"ל  המאריך, 
המאריך ניתן לקצר או להגביה על פי הגובה שבין פתח 

הנקז ובין גובה הריצוף.
 

מסוג  לנקזים  גם  מתאימה  הכפול  הניקוז  שיטת 
"דלביט" וגם לנקזים מסוג "פלנג'" !

לסיום, במגוון מוצרי "דלמר" ניתן למצוא פתרונות ניקוז 
מגוונים ובאיכות ללא פשרות, לגגות, מרפסות, חניוני 
חצרות,  מטבחים,  משטחי  תעשייה,  משטחי  רכב, 
ועוד  צמחיה  אדניות   מקלחונים,  אמבטיה,  חדרי 
רבים. כמו כן, ניתן לשלב אותם גם עם תעלות ניקוז 
איטליה   FIRST תוצרת  או  צרפת   NICOLL תוצרת 

.MBMi 'המיובאים אף הם ע"י חב

לנוחיותך ניתן לראות את הנקזים בתצוגה מרשימה ומקצועית
  MBMi במרכז הלוגיסטי של

שד' הרכס 31 א.ת.מודיעין. טל': 08�8509595 פקס: 08�8509594 
e�mail: info@mbmi.co.il

פעם "דלמר"�תמיד "דלמר"

רשת לניקוז עליון מפלב"ם

טבעת לניקוז תחתון

נקז

ריצוף

"גאוטקס"
קולר פילטר גאוטכני

בטקל
נקז/מחסום
דגם פלנג'

מילוי

איטום

Email: info@mbmi.co.il    |    www.mbmi.co.il   |   Fax: 08-8509594 :פקס   |   Tel: 08-8509595 :טל

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713אמ. בי. אמ. אי � שיווק מוצרי בניה בע"מ

אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ אביזרי ניקוז משולבים באיטום
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BALCONY DRAINS S-10  "דלביט" S-10 סדרה 
נקזים למרפסות מרוצפות "2/"4 (יציאה אופקית דגם 83)

 קולטן מי גשם, מיועד לניקוז מרפסות מרוצפות, 

מסתורי כביסה ואדניות צמחייה.
 קוטר הקולטן: כניסה �"4 (110מ"מ) ויציאה אופקית 

"2 (50 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע.
 כושר קליטה וניקוז: 66 ליטר בדקה לשטח ממוצע 

של כ�35 מ"ר, (בתנאי  שמפלס המים על הנקז הוא 
בגובה 15 מ"מ).

 גוף הקולטן: פוליפרופילן קשיח.

סביב פתח הקולטן מותקנת טבעת נירוסטה המוברגת 

ע"י ברגי נירוסטה לתוך בתי הבורג בצלחת הפלנג'.
לטבעת זו מספר מטרות:

1. הגנה מכנית מסביב לפתח הקולטן בעת ריתוך 
היריעות הביטומניות לקולר ה"דלביט".

2. טבעת זו משמשת כתופסן לאביזרים המשלימים 
בגמר כגון תושב משפר ניקוז תחתון, מאריך עליון לריצוף 

או ברדס מסורג UPP לעצירת פסולת וכן לקיבוע מכסה 
הגנה זמני מפלסטיק המונע כניסת פסולת בנין לפתח 

הנקז בשלבי הבניה הראשונים.

שים לב: פתח הקולטן תוכנן בקוטר 110 מ"מ כך 
שניתן יהיה לשלב בו כל ניפל מ�PVC וכד' בקוטר של 

110 מ"מ וזאת לצורך הגבהה של אביזר המאריך לריצוף 
או לצורך ניקוז תחתון באדנית צמחיה (בשילוב עם תושב 

משפר ניקוז תחתון).

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי
4.7 מ"מ ובקוטר 420 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז 

בהלחמת לייזר אינפרא אדום להתחברות מושלמת 
ליריעת איטום ביטומניות.

הערה למתכנן: שים לב לגובה הנמוך של גוף הנקז 
בחתך צד, 60 מ"מ בלבד! דבר המשלב אותו בקלות 

בתוך עובי יציקה נמוך בתקרה או בט�קל, ניתן לשלב נקז 

זה לפני יציקות הבטון תוך כדי קיפול קולר ה"דלביט"
(+מכסה) כלפי מעלה להגנה מפני לכלוך בזמן היציקה.

מתאים לתקן גרמני/אירופאי
PA-I-3292, DIN-19599, EN-1253

ISO 9001 ותקן האיכות

Ø420mm

150mm

60
m

m

42
m

m

D
N

50

תרשים מס' 1

התקנת גוף הנקז

הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו 
העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, 

וכן משמש כשסתום בזמן הצפת בקורת 
לבדיקת האיטום.

תרשים מס' 2

אביזרים לגמר ריצוף
תרשים מס' 3

ריצוף+ניקוז כפול
אופציה לנקז עם 
גמר ריצוף בשיטת 
הניקוז הכפול עם 
תושב משפר נקוז 
תחתון+מאריך 
ורשת ריצוף+

גאוטקס פילטר 
גאוטכני.

אביזרי הגמר על הנקז
להמחשה בלבד !

מס' קטלוגי 3�832023 "דלביט" (גוף בלבד)
נקז למרפסות מרוצפות � יציאה אופקית

 BALCONY DRAIN BODY 83 DALLBIT DN 50

מק"ט 3�830029
נקז כנ"ל דגם פלנג'
גוף בלבד לשילוב עם
קולרי איטום ולחומרי

איטום משחתיים

Email: info@mbmi.co.il    |    www.mbmi.co.il   |   Fax: 08-8509594 :פקס   |   Tel: 08-8509595 :טל

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713אמ. בי. אמ. אי � שיווק מוצרי בניה בע"מ

אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ אביזרי ניקוז משולבים באיטום
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BALCONY DRAINS S-10  "דלביט" S-10 סדרה 
נקזים למרפסות מרוצפות "2/"4 (יציאה אנכית דגם 84)

 קולטן מי גשם, מיועד לניקוז מרפסות מרוצפות, 

מסתורי כביסה ואדניות צמחייה.
 קוטר הקולטן: כניסה �"4 (110 מ"מ) ויציאה אנכית 

"2 (50 מ"מ) ובאורך 200 מ"מ (ניתן לקיצור ע"פ 
הצורך). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע או מופה.

 כושר קליטה וניקוז: 222 ליטר בדקה לשטח ממוצע 

של כ�80 מ"ר ( בתנאי שמפלס המים על הנקז הוא 
בגובה 15 מ"מ).

 גוף הקולטן: פוליפרופילן קשיח.

סביב פתח הקולטן מותקנת טבעת נירוסטה המחוברת ע"י 
ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת הפלנג'.

לטבעת זו מספר מטרות: 
1. הגנה מכנית מסביב לפתח הקולטן בעת ריתוך 

היריעות הביטומניות לקולר ה"דלביט". 
2. טבעת זו משמשת כתופסן לאביזרים המשלימים 

בגמר כגון תושב משפר ניקוז תחתון, מאריך עליון לריצוף 
או ברדס מסורג UPP לעצירת פסולת וכן לקיבוע מכסה 
הגנה זמני מפלסטיק המונע כניסת פסולת בנין לפתח 

הנקז בשלבי הבניה הראשונים.

שים לב: פתח הקולטן תוכנן בקוטר 110 מ"מ כך שניתן 
יהיה לשלב בו כל ניפל מ�PVC וכד' בקוטר של 110 מ"מ 
וזאת לצורך הגבהה של אביזר המאריך לריצוף או לצורך 
ניקוז תחתון באדנית צמחיה (בשילוב עם תושב משפר 

ניקוז תחתון).

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי
4.7 מ"מ ובקוטר 420 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז 

בהלחמת לייזר אינפרא אדום להתחברות מושלמת 

ליריעת איטום ביטומניות.

מתאים לתקן גרמני/אירופאי
PA-I-3292, DIN-19599, EN-1253

ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 3�831026 אופציה לנקז כנ"ל דגם פלנג' 
(גוף בלבד) לשילוב עם קולרי איטום עבור חומרי איטום 

EPDM או PVC משחתיים ביטומנים/צמנטים

תרשים מס' 1

התקנת גוף הנקז

הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו 
העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, 

וכן משמש כשסתום בזמן הצפת בקורת 
לבדיקת האיטום.

תרשים מס' 2

אביזרים לגמר ריצוף
תרשים מס' 3

ריצוף+ניקוז כפול
אופציה לנקז עם 
גמר ריצוף בשיטת 
הניקוז הכפול עם 
תושב משפר נקוז 
תחתון+מאריך 
ורשת ריצוף+

גאוטקס פילטר 
גאוטכני.

מק"ט 3�832122 "דלביט" (גוף בלבד)
נקז למרפסות מרוצפות � יציאה אנכית

 BALCONY DRAIN BODY 84 DALLBIT DN 50

Ø420mm

20
0m

m

21
6m

m

DN50

Email: info@mbmi.co.il    |    www.mbmi.co.il   |   Fax: 08-8509594 :פקס   |   Tel: 08-8509595 :טל

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713אמ. בי. אמ. אי � שיווק מוצרי בניה בע"מ
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BALCONY DRAINS S-10  "דלביט" S-10 סדרה 
נקזים למרפסות מרוצפות "3/"4 (יציאה אופקית דגם 84)

 קולטן מי גשם, מיועד לניקוז מרפסות מרוצפות

(או גגות), מסתורי כביסה ואדניות צמחייה.
 קוטר הקולטן: כניסה �"4 (110 מ"מ) ויציאה אופקית 

"3 (70 מ"מ) מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע (או 
עם מתאם "רינו" מ�"3 ל�"4 לחיבור לצינור המשך ב�"4).

 כושר קליטה וניקוז:  240 ליטר בדקה לשטח ממוצע 

הוא  הנקז  על  המים  שמפלס  (בתנאי  מ"ר,  כ�90  של 
בגובה 15 מ"מ).

 גוף הקולטן: פוליפרופילן קשיח.

סביב פתח הקולטן מותקנת טבעת נירוסטה המוברגת 

ע"י ברגי נירוסטה לתוך בתי הבורג בצלחת הפלנג'.

לטבעת זו מספר מטרות:

1. הגנה מכנית מסביב לפתח הקולטן בעת ריתוך היריעות 
הביטומניות לקולר הדלביט.

2. טבעת זו משמשת כתופסן לאביזרים המשלימים בגמר 
או  לריצוף  עליון  מאריך  תחתון,  ניקוז  משפר  תושב  כגון 
ברדס מסורג UPP לעצירת פסולת וכן לקיבוע מכסה הגנה 
הנקז  לפתח  בנין  פסולת  כניסת  המונע  מפלסטיק  זמני 

בשלבי הבניה הראשונים.

שים לב: פתח הקולטן תוכנן בקוטר 110 מ"מ כך שניתן 
יהיה לשלב בו כל ניפל מ�PVC וכד' בקוטר של 110 מ"מ 
וזאת לצורך הגבהה של אביזר המאריך לריצוף או לצורך 
משפר  תושב  עם  (בשילוב  צמחיה  באדנית  תחתון  ניקוז 

ניקוז תחתון).

 4.7 בעובי   BR-2 מסוג  ביטומני  קולר  תוספת  "דלביט": 
הנקז  לגוף  במפעל  המולחם  מ"מ   420 ובקוטר  מ"מ 
מושלמת  להתחברות  אדום  אינפרא  לייזר  בהלחמת 

ליריעת איטום ביטומניות.

מתאים לתקן גרמני/אירופאי ותקן האיכות
PA-I-3292, DIN-19599, EN-1253,  ISO 9001

נקז "דלביט"
אופקי (גוף)

4"/3"

תרשים מס' 1

התקנת גוף הנקז

הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו 
העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, 

וכן משמש כשסתום בזמן הצפת בקורת 
לבדיקת האיטום.

תרשים מס' 2

אביזרים לגמר ריצוף
תרשים מס' 3

ריצוף+ניקוז כפול
אופציה לנקז עם 
גמר ריצוף בשיטת 
הניקוז הכפול עם 
תושב משפר נקוז 
תחתון+מאריך 
ורשת ריצוף+

גאוטקס פילטר 
גאוטכני.

מק"ט 3�832047 "דלביט" (גוף בלבד)
נקז למרפסות מרוצפות � יציאה אופקית

 BALCONY DRAIN BODY 83 DALLBIT DN 70

מק"ט 3�830043
נקז כנ"ל דגם פלנג'
גוף בלבד לשילוב עם
קולרי איטום לחומרי

איטום משחתיים

אביזרי הגמר על הנקז
להמחשה בלבד !

Email: info@mbmi.co.il    |    www.mbmi.co.il   |   Fax: 08-8509594 :פקס   |   Tel: 08-8509595 :טל

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713אמ. בי. אמ. אי � שיווק מוצרי בניה בע"מ

אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ אביזרי ניקוז משולבים באיטום
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BALCONY DRAINS S-10  "דלביט" S-10 סדרה 
נקזים למרפסות מרוצפות "3/"4 יציאה אנכית�מוצא קצר דגם 84   |   (חיבור רינו מהיר פנימי)

 קולטן מי גשם, מיועד לניקוז מרפסות מרוצפות, 

גגות, מסתורי כביסה ואדניות צמחייה.
 קוטר הקולטן: כניסה �"4 (110 מ"מ) ויציאה אנכית 

"3 (70 מ"מ) ובאורך 105 מ"מ (ניתן לקיצור ע"פ 
הצורך). מתאים לחיבור לצינור ללא ראש שקוע.

 כושר קליטה וניקוז: 216 ליטר בדקה לשטח ממוצע 

של כ�110 מ"ר, (בתנאי שמפלס המים על הנקז הוא 
בגובה 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 
והגנה  חיזוק  תוספת   + אדום  אינפרא  לייזר  בהלחמת 
מסביב לפתח הנקז ע"י טבעת נירוסטה המחוברת ע"י ברגי 
נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת בסיס הפלנג' 
זמני  מכסה הגנה  בנוסף  הדלביט.  צווארון  מולחם  עליה 
ולסגירה  בנין  פסולת  כניסת  למניעת  הקולטן  לפתח 
שיוכל  כך  במיוחד  ועוצב  תוכנן  זה  נקז  ביקורת.  בהצפות 
להשתלב בקלות עם כל סוג צינור אנכי (או ברך זוית 90°) 
בקוטר "3 (70 מ"מ) ע"י השחלתו לתוך פנים הצינור. על 
מנת לקבל חיבור ואיטום מושלם בין הנקז והצינור למניעת 
 ,(OVER FLOW) הצפות במקרים של מים חוזרים מהצנרת
איטום  רצף טבעות  הנקז עם  צינור היציאה של  מיוצר 
מגומי  מ"מ)   90) אורכו,  לכל  וגמישות  בולטות 

תרמופלסטי היצוק על צינור היציאה (בכל 1 ס"מ).  
 

ניתן להוסיף לנקז ברדס מסורג או מאריכים לריצוף + 
רשת לפי הצורך. (ראה תרשים אופציות לגימור עליון).

מתאים לתקן גרמני/אירופאי ותקן האיכות
PA-I-3292, DIN-19599, EN-1253,  ISO 9001

מק"ט 3�832016
דגם מוצא מקוצר.

תרשים מס' 1

התקנת גוף הנקז
הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו 

העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, 
וכן משמש כשסתום בזמן הצפת ביקורת 

לבדיקת האיטום.
תרשים שיטת חיבור הנקז לתוך צינור המרזב.

תרשים מס' 2

אביזרים לגמר 
ללא ריצוף

תרשים מס' 3

ריצוף+ניקוז כפול
אופציה לנקז+ברדס 
UPP חוסם
עלים ולכלוך
לגג עם גמר

יריעה ביטומנית 
ללא ריצוף.

ברדס מסווג מסוג 
UPP מפוליפרופילן 
עם עמידות גבוהה 
  UV לקרינה
לחסימת עלים 
ולכלוך.
מק"ט 3�495815

מאריך לריצוף+
רשת נירוסטה 
10/10 ס"מ
מק"ט 3�510006
מאריך לריצוף+

רשת נירוסטה 
15/15 ס"מ

מק"ט 3�510051 
+ גאוטקס פילטר 
גאוטכני +

תושב למאריך 
משפר ניקוז
תחתון
מק"ט 3�495822

מק"ט 3�832016 "דלביט" (גוף בלבד)
נקז למרפסות מרוצפות � יציאה אנכית

 RENOVA DRAIN BODY 84 DALLBIT DN 70
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 סדרה S-10 פלנג'
(JAEGER או PVC, EPDM מתאים לאיטום ביריעות) נקזים לגגות (ומרפסות) פלנג' "3/"4

יציאה אנכית מוצא מקוצר, עם חיבור מהיר פנימי רינו

 קולטן מי גשם, מיועד לגג או מרפסת ומתאים לאיטום 

ע"י יריעות איטום מ� PVC, EPDM או JAEGER, יריעת גומי 
תרמופלסטי עם כיסוי סיבים מיוחדים המאפשרת הדבקות 
מעולה של חומרי איטום צמנטים במריחה כדוגמת סיקה 
חומרים  או  וכד',  טורוסיל  כרמית,   ,PCI  ,107 טופ 

משחתיים על בסיס ביטומני.

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

"3 באורך 105 מ"מ (ניתן לקיצור נוסף ע"פ הצורך).
 כושר קליטה וניקוז: 216 ליטר בדקה לשטח של 110 

מ"ר, (בתנאי שמפלס המים על הנקז הוא בגובה 15 מ"מ).
של  יציקה  בתוספת  קשיח  פוליפרופילן  הקולטן:  גוף   

טבעות איטום בולטים וגמישים מגומי תרמופלסטי לאורך 
בהתחברות  מושלמת  אטימה  היוצר  דבר  המוצא,  צינור 
לתוך כל צינור בקוטר "3 ומונע רטיבות כתוצאה מאפקט 

המים החוזרים בצנרת.

 פלנג': צלחת עליונה מפוליפרופילן בקוטר 230 מ"מ. 

שטוח  או  בולט  מסורג  לברדס  אופציה  (בתוספת 
כולל   (UV קרני  בפני  גבוהה  עמידות  עם  מפוליפרופילן 
פקק/מכסה זמני להגנה על פתח הקולטן בשלבי הבניה.

פלב"ם  ברגי   6  + מפלב"ם  וחיבור  הידוק  טבעת  בנוסף, 
ואטם גומי לצורך חיבור קולר איטום מ� PVC, EPDM או 
JAEGER. קולרי האיטום האמורים אינם כלולים וניתנים 

לרכישה בנפרד על פי הצורך המתאים.
כמו כן, ניתן להחליף את הברדס לאביזר עם גמר רשת 
פלב"ם ומשפר ניקוז תחתון במקרים בהם מתבקש גמר 

ריצוף עם ניקוז כפול!
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן גרמני/אירופאי

ISO 9001 ותקן האיכות

 PVC מסוג  ביריעות  בשימוש  המיעוט  עקב  לב:  שימו 
ויש  מצומצם,  הוא  זה  קולר  עם  הזמין  המלאי   EPDMו�

להזמין מספיק זמן מראש.
מק"ט 3�831033 נקז לגגות/מרפסות

פלנג' "3/"4 + טבעת פלב"ם לחיבור צווארון איטום
RENOVA DRAIN 84 FLANGE DN 70

מק"ט 3�831033
דגם מקוצר

טבעת איטום לפלנג' "S-10  4  + ברגים ואטם

קולרי איטום

הברדס להמחשה בלבד

PVCJAEGER

EPDM

מכסה זמני

טבעת פלב"ם+ברגים
וקולר איטום

בטקל
משופע

בטון
קונסטרוקטיבי

חתך פרט התקנה
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 סדרה S-10 "דלביט"
נקזים לגגות (ומרפסות) "4/"4 מתאים לאיטום ביריעות ביטומניות

יציאה אנכית מוצא מקוצר, עם חיבור מהיר פנימי "רינו" דגם 84

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

יריעה ביטומנית.

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

"4 (100מ"מ), חיבור מהיר פנימי ("רינו") לכל סוגי 
הצינורות, באורך 100 מ"מ במוצא הקצר.

(ניתן לקיצור נוסף ע"פ הצורך).

 כושר קליטה וניקוז: 276 ליטר בדקה לשטח של  עד 

כ�150 מ"ר (ללא ברדס או רשת). (*הנתונים מתייחסים 
בתנאי שמפלס המים בגובה 15 מ"מ מעל הנקז).

 גוף הקולטן: פפוליפרופילן קשיח.

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי
4.7 מ"מ ובקוטר 420 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז 

בהלחמת לייזר אינפרא אדום + תוספת חיזוק והגנה 
מסביב לפתח הנקז ע"י טבעת נירוסטה המחוברת ע"י 
ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת בסיס 

הפלנג' עליה מולחם קולר ה"דלביט". בנוסף, מכסה 
הגנה זמני לפתח הקולטן למניעת כניסת פסולת בנין 

ולסגירה בהצפות ביקורת. נקז זה תוכנן ועוצב במיוחד כך 
שיוכל להשתלב בקלות עם כל סוגי צינור אנכי (או ברך 

זווית 90°) בקוטר "4 (110 מ"מ) ע"י השחלתו לתוך 
פנים הצינור. על מנת לקבל חיבור ואיטום מושלם בין 
הנקז והצינור למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים 

מהצנרת

(OVER FLOW ), מיוצר צינור היציאה של הנקז עם הזרקה 
של רצף טבעות איטום בולטות וגמישות לכל אורכו

10 ס"מ (בדגם קצר) מגומי תרמופלסטי היצוק על צינור 
היציאה.

ניתן להוסיף לנקז ברדס מסורג או מאריכים לריצוף + רשת 
לפי הצורך (ראה תרשים אופציות לגימור עליון).

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן גרמני/אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 3�832009 נקז לגגות/מרפסות
"דלביט" "4/"4 דגם "רינו" � גוף בלבד !
RENOVA DRAIN 84 DALLBIT DN 100

תרשים מס' 1
תרשים שיטת חיבור ושילוב הנקז

לתוך צינור המרזב.

התקנה
הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו 

העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, 
וכן משמש כשסתום בזמן הצפת ביקורת 

לבדיקת האיטום.

תרשים מס' 2

גמר גג
תרשים מס' 3

גמר ריצוף

אופציה לנקז+ברדס 
UPP חוסם עלים 
ולכלוך לגג עם גמר 
יריעה ביטומנית ללא 
ריצוף.

ברדס מסווג מסוג 
UPP  מפוליפרופילן 
עם עמידות גבוהה 
  UV לקרינה
לחסימת עלים 
ולכלוך.
מק"ט 3�495815

אופציה לנקז עם גמר 
ריצוף בשיטת הניקוז 

הכפול עם תושב 
משפר ניקוז תחתון+
מאריך ורשת לריצוף.

מאריך לריצוף+רשת 
נירוסטה 10/10 ס"מ

מק"ט 3�510006

+ גאוטקס פילטר 
גאוטכני + תושב 

למאריך משפר ניקוז
תחתון

מק"ט 3�495822

מאריך לריצוף+רשת 
נירוסטה 15/15 ס"מ

מק"ט 3�510051

מק"ט 3�832009
דגם מקוצר

אופציות לגימור עליון
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 סדרה S-10 פלנג' "4
(PVC או JAEGER, EPDM מתאים לאיטום ביריעות) נקזים לגגות ומרפסות פלנג' "4/"4
 יציאה אנכית גוף בלבד + טבעת פלב"ם, מוצא קצר � חיבור מהיר פנימי "רינו" דגם 84

 קולטן מי גשם, מיועד לגג או מרפסת ומתאים לאיטום 

 ,JAEGER או PVC (גומי) EPDM עם יריעות איטום מ�
יריעה מגומי תרמופלסטי גמיש עם כיסוי סיבים מיוחדים 

המאפשרת הדבקות מעולה של חומרי איטום צמנטים 
במריחה כדוגמת סיקה טופ PCI ,107, כרמית, טורוסיל, 

איזומט וכד', או על בסיס ביטומנים משחתיים.
 קוטר הקולטן: כניסה �"4 (110 מ"מ) ויציאה אנכית 

"4  באורך 100 מ"מ (ניתן לקיצור ע"פ הצורך).
 כושר קליטה וניקוז: 276 ליטר בדקה לשטח של עד

כ� 150 מ"ר, (בתנאי שמפלס המים הוא בגובה 15 מ"מ).
של  יציקה  בתוספת  קשיח  פוליפרופילן  הקולטן:  גוף   

טבעות איטום בולטים וגמישים מגומי תרמופלסטי לאורך 
בהתחברות  מושלמת  אטימה  היוצר  דבר  המוצא,  צינור 
לתוך כל צינור בקוטר "4 ומונע רטיבות כתוצאה מאפקט 

המים החוזרים בצנרת.

 פלנג': צלחת עליונה מפוליפרופילן בקוטר 230 מ"מ + 

פקק/מכסה זמני להגנה על פתח הקולטן בשלבי הבניה.
פלב"ם  ברגי   6  + מפלב"ם  וחיבור  הידוק  טבעת  בנוסף, 

ואטם גומי לצורך חיבור קולרי איטום
.JAEGER או PVC, EPDM מ�

וניתנים לרכישה  כלולים  אינם  האיטום האמורים  קולרי 
בנפרד על פי הצורך והסוג.

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן גרמני/אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות

 PVC שימו לב: עקב המיעוט בשימוש ביריעות מסוג
ו�EPDM המלאי הזמין עם קולר  זה הוא מצומצם, ויש 

להזמינם מראש בהתאם.
מק"ט 3�831002

פלנג' "4/"4 � נקז לגגות ומרפסות
RENOVA ROOF + BALCONY DRAIN BODY 84 DN 100

טבעת איטום לפלנג' "S-10  4  + ברגים ואטם

הברדס להמחשה בלבד

Ø230mm

Ø90mm

Ø108mm

86
m

m

10
0m

m

11
7m

m

קולרי איטום

PVCJAEGER

EPDM

מכסה זמני

טבעת פלב"ם+ברגים
וקולר איטום

בטקל
משופע

בטון
קונסטרוקטיבי

חתך פרט התקנה
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 סדרה S-10 "דלביט" / פלנג'
הצעות לפרטי ניקוז בגגות עם גמר יריעות ביטומניות או לשטחים מרוצפים בשיטת ניקוז כפול

פרט אדריכלי לנקז "S-10 4  מק"טים: 3�832009 + 3�831002 (גוף בלבד!)

אופציה לנקז + ברדס UPP חוסם עלים ולכלוך לגג עם 

גמר יריעה ביטומנית ללא ריצוף מק"ט: 3�832009

מק"ט: 3�831002
נקז פלנג'

לנקז מדגם זה (פלנג')
ניתן לחבר קולרי איטום מסוג

JAEGER/TISTO, PVC, EPDM
ע"י טבעת הפלב"ם + ברגים, לאיטום משחתי.

אופציה לנקז עם גמר ריצוף בשיטת הניקוז 
הכפול עם תושב משפר ניקוז תחתון + מאריך 

ורשת לריצוף + גאוטקס – פילטר גאוטכני

סדר אביזרי ריצוף

מק"ט 3�510051
מאריך+רשת 15/15 ס"מ.

מק"ט 3�983033
גאוטקס פילטר

גאוטכני 30/30 ס"מ

מק"ט 3�495822
משפר ניקוז תחתון

מק"ט: 3�832009
(גוף בלבד)

נקז "דלביט" מתאים לשילוב
עם יריעות ביטומניות בהלחמה
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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 !

1211

3

2

1B

1A

13

8

7

6

5

4

3

2

1A

1B
9

10

צינור ניקוז

טבעת ניקוז
כפול

ניפל "4

טבעת ניקוז
כפול

מאריך לריצוף
+רשת פלב"ם

נקז עליון 
"רינו" "4/"4

קולר איטום
"דלביט"

שכבת איטום
תחתונה

נקז תחתון
"רינו" "4/"4

שכבת איטום
עליונה

מפרט והסבר טכני:
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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

מילוי חול/שומשום

קולר דלביט+איטום 2

נקז עליון "4

תושב בסיס מקשר בין הנקזים

שכבת בט�קל

קולר דלביט+איטום 1

בטון

נקז תחתון אופקי (אפשרי גם אנכי!)

140mm

57
m

m

78
m

m

Ø104mm

Ø132mm

תרשים חתך פרט 
ניקוז עם 2 שכבות 
איטום בשטח מרוצף.

Ø110mm

Ø132mm

21
9m

m

20
3m

m

57
m

m

Ø230mm

Ø420mm

משפר ניקוז תחתון

SOCKET 85
תושב בסיס 

מקשר בין הנקזים
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Attika
drain + bitumen collar 90° + PP flange 90°

DN50

DN70

DN100

10-635310 –  Attika dallbit  DN50 | 2"

10-635327 –  Attika dallbit  DN70 | 3"

10-635341 –  Attika dallbit  DN100 |  4"

מק"ט: 10�635310 "דלביט" "2 (50 מ"מ)
מק"ט: 10�635327 "דלביט" "3 (70 מ"מ)

מק"ט: 10�635341 "דלביט" "4 (100 מ"מ)

נקז בעיצוב ייחודי וחדשני (מודולרי) לניקוז מים 
בגגות/מרפסות מיקום הנקז במפגש הרצפה והקיר 

ומוצא הנקז(הניתן להחלפה ע"פ הקוטר הרצוי), חוצה את 
קיר המעקה דרך קידוח ומנקז את המים בשפיכה 

חופשית או לתוך שוקת של מרזב חיצוני. כולל קולר 
ביטומני BR2 בעובי 4.7 מ"מ

(מולחם לפלנג' בשיטת לייזר אינפרא אדום במפעל), 
המרותך בהמשך ליריעות האיטום הכללי.

ניפל מוצא(מתחלף)ב�3 קטרים
DN 100/70/50

Bitumen collar
+ PP �ange 

טבעת הגנה
וחיזוק מפלב"ם

מק"ט: 10�635440
ברדס חוסם עלים

לפלנג' והקולר הזויתי ניתן להתחבר מודולרית עם ניפל
מוצא בקטרים של "2, "3, "4, באמצעות שילובו לפתח 

האחורי של הנקז (הצד הפונה לקיר) באמצעות אטם גומי 
+ חבק נירוסטה לבטחון ובצד החזיתי (הכניסה) משולב 

ברדס חוסם עלים ולכלוך למניעת סתימות.

אטיקה  נקז מודולרי פינתי 90°
ATTIKA DALLBIT                (במפגש רצפה/קיר)

ATTIKA DALLBITATTIKA DALLBIT
!!

פלנג' PP זויתי 90° + קולר ביטומני "דלביט"

חבק פלב"ם לנעילה 
וחיזוק מנג'ט הגומי

אטם חיבור
מגומי תרמופלסטי

 S-10  אטיקה "דלביט"  סדרה 

נקז פינתי 90° סדרה S-10 "דלביט" "2, "3, "4 (נקז פישר)
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אטיקה � פרט אדריכלי
נקז מודולרי זויתי פינתי 90° + שירטוטים טכניים

ATTIKA DALLBITATTIKA DALLBIT

 S-10  אטיקה "דלביט"  סדרה 

נקז פינתי 90° סדרה S-10 "דלביט" "2, "3, "4 (נקז פישר)

191

450

47
0

28
2

Ø
50

Ø
11

0 18
6

10
0

108

101
450

Aמבט על

מבט חזית

חתך פרט

ריצפה

קיר

חתך צד

Attika
Details + Drawings
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 סדרה  S-15 + S-10 "דלביט"

הצעות לפרטי ניקוז למרפסות מרוצפות
בשילוב עם אדניות צמחיה בנויות בשיטת ניקוז כפול

פרט אדריכלי
S-10 לנקזי מרפסות סדרה

פרט אדריכלי
נקזי אדנית צמחיה סדרה S-10 בשילוב עם 

נקז S-15 במרפסת מרוצפת

יציאה אופקיתיציאה אנכית

חול/אדמת מילוי

בטון

בט�קל

יריעה ביטומנית

טרובה / גאוטקס/סינון לניקוז תחתון

ריצוף

חתך מרפסת / גג מרוצף

נקז אדנית "2/"4
אופקי "דלביט"

תושב משפר
ניקוז תחתון

גאוטקס
+חצץ

אדנית צמחיה בנויה

Ø 50mm

2"
3"

 S-15 "נקז "דלביט
למרפסת / גג + אדנית
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 פרט ניקוז משולב (עם ניקוז כפול)

איטום בין תעלת ניקוז "NICOLL" בשטח מרוצף לבין נקז "DALLMER" בשכבת האיטום

+

4
" 

שי
א

 ר
זב

מר

4" T צינור ניקוז  "4זוית

בטון

נקז "4ריצוף
"דלמר"

משפר ניקוז
תחתון

תעלת ניקוז

מילוי חול

"טרובה"
יריעת הגנה וניקוז

יריעהגיאוטכני
ביטומנית

בטון תומך מתחת 
ובצדי התעלה

בטקל
תושב משפר
ניקוז תחתון

מוצא תחתון
לתעלה

Qualité béton 

200kg/m2 

X L Y y Z

60 250 30 90 50

Classe: A15 מידות במ"מ
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 פתחי ביקורת "4 לרצפה ולקיר בגימור יוקרתי

מק"ט: 4�510501 פתח ביקורת אנכי/אופקי
DN 100   שקע תקע  150/150 מ"מ

אביזר בעיצוב מיוחד המשמש כפתח ביקורת ברצפה או 
קיר. גוף המאריך מיוצר מ�PP בקוטר 110 מ"מ ובגובה 
פלב"ם  במסגרת  העליון  בחלקו  המסתיים  מ"מ,   92
מ"מ,   5 בעובי  פלב"ם  מכסה  ובתוכה  מ"מ   150/150
הנפתח כדלת עם 2 צירים וניתן לנעילה עם 2 ברגי פלב"ם, 
ידית   + עגול  בטחון  פקק  למכסה,  מתחת  בנוסף, 
אחיזה/שליפה + אטם גומי (טבעת) למניעת דליפות מים 

ומניעת ריחות ביוב.
אביזר זה מיועד לחיבור לצנרת "4 (110 מ"מ) עם ראש 

נקבה שקוע (שקע תקע).
בנוסף, ניתן להרכיבו על כל מחסום רצפה

של DALLMER מסדרה S-10, או נקז.

מק"ט: 4�510518 פתח ביקורת אנכי/אופקי
DN 100 SML  150/150 מ"מ

אביזר זהה למתואר ב מק"ט 4�510501
(למעלה), אולם אביזר זה מותאם לחיבור לצינור

בקוטר 110 מ"מ ללא ראש נקבה שקוע. אביזר זה מולבש 
וחובק את הצינור מבחוץ (ולא נכנס לתוך הצינור).

איטום החיבור בין השניים מתבצע בעזרת אטם גומי פנימי,
עם טבעות בולטות, המונעת

נזילת מים או פליטת אויר
.(SML שיטת)

במקרה של צורך בקיצור
האביזר יש להקפיד לא לקצר

את האטם הפנימי!

פתח ביקורת לרצפה

SML
חיבור שקע תקע 
הפוך "4 (נקבה)

פתח
ביקורת לקיר

פתח ביקורת לקיר
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 סדרה  S-10 מאריכים לריצוף ואביזרים משלימים

GRATING FRAMES S-10 + ACCESSORIES
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ניקוז  לפרטי  מתאים  רשת:   + עליון לריצוף  מאריך   

S-10 (למרפסות או גגות מרוצפים) מסדרה

 קוטר המאריך: 110 מ"מ

בבסיס המאריך קיימת טבעת היקפית (ספייסר) בעובי 1 
מ"מ המיועדת להתאמה בין קוטר המאריך לקוטר פתח 
לצורך  השתיים  בין  היקפי  מרווח  לשמירת  ובנוסף  הנקז 
ניתן  לא  בהם  (במקרים  לריצוף  מתחת  התחתון  הניקוז 
להשתמש בתושב משפר ניקוז תחתון עקב מגבלת גובה).

 גובה המאריך: 121 מ"מ ניתן לקיצור או הגבהה ע"פ 

גובה הריצוף. (הגבהה ע"י ניפל PVC רגיל עם ראש שקוע
"4 110 מ"מ), המאריך מסתיים בחלקו העליון במסגרת 
נירוסטה  רשת  ובתוכה  מ"מ   100/100 בגודל  מרובעת 

בגודל 90/90 מ"מ ובעובי 1.6 מ"מ.

 גוף המאריך: פוליפרופילן קשיח.

ניתן לקבל רשת נירוסטה עם 2 ברגי פלב"ם במקרים בהם 
נדרש להבריג את הרשת למסגרת (מק"ט 3�510044)

KE 10 (150/150 מ"מ) מק"ט 3�510051
מק"ט 3�510099 (150/150 מ"מ + 2 ברגים)

ניקוז  לפרטי  מתאים  רשת:   + עליון לריצוף  מאריך   

S-10 (למרפסות או גגות מרוצפים) מסדרה

 קוטר המאריך: 110 מ"מ

בבסיס המאריך קיימת טבעת היקפית (ספייסר) בעובי 1 
מ"מ המיועדת להתאמה בין קוטר המאריך לקוטר פתח 
לצורך  השתיים  בין  היקפי  מרווח  לשמירת  ובנוסף  הנקז 
ניתן  לא  בהם  (במקרים  לריצוף  מתחת  התחתון  הניקוז 
להשתמש בתושב משפר ניקוז תחתון עקב מגבלת גובה).

 גובה המאריך: 128 מ"מ ניתן לקיצור או הגבהה ע"פ 

גובה הריצוף. (הגבהה ע"י ניפל PVC רגיל עם ראש שקוע
"4 110 מ"מ), המאריך מסתיים בחלקו העליון במסגרת 
נירוסטה  רשת  ובתוכה  מ"מ   150/150 בגודל  מרובעת 

בגודל 140/140 מ"מ ובעובי 1.6 מ"מ.

 גוף המאריך: פוליפרופילן קשיח.

ניתן לקבל רשת נירוסטה עם 2 ברגי פלב"ם במקרים בהם 

נדרש להבריג את הרשת למסגרת (מק"ט 3�510099)

E 10 (100/100 מ"מ) מק"ט 3�510006
מק"ט 3�510044 (100/100 מ"מ + 2 ברגים)

 סדרה S-10 מאריכים לריצוף Ø110 מ"מ

 GRATING FRAMES S-10

100mm

DN110mm

12
1m

m

150mm

DN110mm

12
8m

m

GRATING FRAMES - E 10 / EN 10

EN 10

KEN 10

GRATING FRAMES - KE 10 / KEN 10
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ניקוז  לפרטי  מתאים  רשת:   + עליון לריצוף  מאריך   

S-10 (למרפסות או גגות מרוצפים) מסדרה

 קוטר המאריך: 110 מ"מ

בבסיס המאריך קיימת טבעת היקפית (ספייסר) בעובי 1 
מ"מ המיועדת להתאמה בין קוטר המאריך לקוטר פתח 
לצורך  השתיים  בין  היקפי  מרווח  לשמירת  ובנוסף  הנקז, 
ניתן  לא  בהם  (במקרים  לריצוף  מתחת  התחתון  הניקוז 
להשתמש בתושב משפר ניקוז תחתון עקב מגבלת גובה).

 גובה המאריך: 105.5 מ"מ ניתן לקיצור או הגבהה עפ"י 

גובה הריצוף. (ההגבהה ע"י ניפל PVC רגיל עם ראש שקוע 
"4 110 מ"מ). המאריך מסתיים בחלקו העליון במסגרת 
רשת  ובתוכה  מ"מ   120/120 בגודל  מרובעת  פלב"ם 

נירוסטה בגודל 115/115 מ"מ ובעובי 1.6 מ"מ.

 גוף המאריך: מפוליפרופילן קשיח.

מק"ט KE-12 3�510327 , רשת נירוסטה עם 2 
ברגים במקרים בהם נדרש לקבע את הרשת למסגרת 

ER 12 3�510334 מק"ט
מאריך לריצוף (120/120 מ"מ) רשת עגולה

 מאריך עליון לריצוף+רשת ותושבת פלב"ם עגולה: 

מתאים לפרטי ניקוז (למרפסות או גגות מרוצפים)
S-10 מסדרה

 קוטר המאריך:  110 מ"מ

 1 בעובי  (ספייסר)  בבסיס המאריך קיימת טבעת היקפית 
מ"מ המיועדת להתאמה בין קוטר המאריך לקוטר פתח 
לצורך  השתיים  בין  היקפי  מרווח  לשמירת  ובנוסף  הנקז, 
ניתן  לא  בהם  (במקרים  לריצוף  מתחת  התחתון  הניקוז 
מגבלת  מעקב  תחתון  ניקוז  משפר  בתושב  להשתמש 

גובה).

הגבהה  או  לקיצור  ניתן  מ"מ   105.5 המאריך:  גובה   

עפ"י גובה הריצוף. (ההגבהה ע"י ניפל PVC רגיל "4 110 
העליון  בחלקו  מסתיים  המאריך  שקוע.  ראש  עם  מ"מ), 
במסגרת נירוסטה עגולה בקוטר 120 מ"מ ובתוכה רשת 

נירוסטה עגולה בקוטר 115 מ"מ ובעובי 1.6 מ"מ.

 גוף המאריך: פוליפרופילן קשיח.

E 12 3�510310 מק"ט
מאריך לריצוף (120/120 מ"מ) 

מק"ט EN 12 3�510327 רשת + 2 ברגים

E-12 מ"מ Ø110 מאריכים לריצוף � S-10  סדרה 

GRATING FRAMES E-12  כולל רשת/מסגרת/תושבת פלב"ם
 

120mm

10
5.

5m
m

Ø110mm

6.
2m

m

Ø120mm

10
5.

5m
m

Ø110mm

6.
2m

m

GRATING FRAMES E-12

GRATING FRAMES ER-12
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S-10 אביזרים משלימים לסדרה 
ACCESSORIES FOR  S-10

תושב (והגבהה) למאריך ריצוף�משפר ניקוז תחתון 
למים הכלואים במילוי אשר נמצא מתחת לריצוף.

 קוטר הטבעת: 110 מ"מ. הטבעת נתפסת בפתח 

הקולטן ע"י 4 זיזים בולטים הנתפסים ע"י לחיצה בטבעת 
הנירוסטה המקיפה את פתח הקולטן, בצידיו פתחי כניסה 
למים בעיגול של 360°. לניקוז אדנית צמחיה ניתן להלביש 

על הטבעת ניפל רגיל מ�PVC בקוטר 110 מ"מ ובגובה
העולה במספר סנטימטרים מעל גובה האדמה, דבר 

המאפשר גישה מהירה וזמינה לצנרת הניקוז מבלי לחפור 
ולהוציא אדמה מחוץ לאדנית במקרה של סתימה או 

תקלה. על מנת למנוע סחף אדמה או חול מתחת לריצוף 

לתוך הצנרת יש להניח קולר גאוטקס/ טייפר (פילטר 
 PVC�גאוטכני) על משפר הניקוז התחתון ועליו את ניפל ה

.PP�(פרט ניקוז אדניות בעמוד 43) מיוצר מ

מק"ט 3�501240
ברדס מסורג�שטוח 

   FLAT DOMED GRATING S-10

ברדס מסורג (שטוח) חוסם עלים ולכלוך, מיוצר 
מ�UVPP (פוליפרופילן עמיד בקרינת שמש UV אולטרא 
סגול) לשנים ארוכות. מיועד לחסום כניסת עלים ולכלוך 

כללי לתוך פתח הקולטן ולמנוע חסימות וסתימות.

 קוטר הברדס: 113 מ"מ ומתאים לפתח הקולטים. 

מומלץ לשימוש במקומות בהם יש תנועת הולכי רגל, או 
מתחת לרצפת דק מעץ או ריצפה צפה.

מק"ט 3�495815
ברדס מסורג�בולט 

   DOMED GRATING S-10

ברדס מסורג (בולט) חוסם עלים ולכלוך, מיוצר 
 UV פוליפרופילן עמיד בקרינת שמש) UVPP�מ

אולטרא סגול) לשנים ארוכות. מיועד לחסום כניסת 
עלים ולכלוך כללי לתוך פתח הקולטן ולמנוע חסימות 

וסתימות בצנרת.

 קוטר הברדס: 125 מ"מ ומתאים לפתח הקולטים. 

בבסיס הברדס 4 זיזים בולטים הנתפסים ע"י לחיצה 
בטבעת הנירוסטה המקיפה את פתח הקולטן.

 גובה הברדס: 75 מ"מ

מק"ט 3�495822
תושב משפר ניקוז תחתון

INLET ELEMENT S-10

75
m

m

Ø125mm

Ø103mm

23
m

m

Ø113mm

16
,5

m
m
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S-10 אביזרים משלימים לסדרה 
טבעת נירוסטה + ברגים להידוק קולרי איטום JAEGER – TISTO ו-PVC לפלנג'

  PVC �סט לחיבור קולרי איטום JAEGER,  EPDM ו
.S-10 לצלחת הפלנג' של הנקזים מסדרה

מק"ט 3�495143
סל משקעים מאריכים במאריכים לריצוף
   HAIR SLEEVE + GARBAGE BUCKET S-10

סל למשקעים, שיער ופסולת הממוקם מתחת לרשת 
הניקוז (בגובה הריצוף), מונע את מעבר המשקעים לתוך 

מק"ט 3�839503
סט טבעת חיבור לקולרי איטום בדגמי פלנג'

CLAMP RING S-10

 הסט כולל טבעת נירוסטה רחבה + 6 ברגי נירוסטה +

  אטם גומי למניעת מעבר מים בין הקולר לפלנג'.
 מתאים לכל הנקזים  ומחסומי רצפה מסוג פלנג' עם

  קוטר פתח קולטן עליון של 110 מ"מ ("4)

DALLMER stainless steel clamp ring S-10
with stainless steel screws and seal
 Suitable for DALLMER drains S-10

מחסומי רצפה/נקזים ומשם אל תוך הצנרת, דבר 
המפחית את האפשרות לסתימות במערכת הניקוז.

 ניתן לשליפה בקלות לצורך ניקוי.

 מומלץ במיוחד לשימוש במחסומי רצפה אשר בחדרי

  אמבטיה ומקלחונים, למניעת הצטברות שיער
  הגורמת לסתימות.

PVCJAEGER

EPDM

צווארוני איטום

כל המידות ב�מ"מ
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S-10 אביזרים משלימים לסדרה 

S-10  3�495839 :מק"ט A
S-12  3�495846 :מק"ט B

כנף אל חוזר במאריך לרצוף (מתחת לרשת)
ANTI FLOODING VALVE  S-10 / S-12

אביזר כנף המשולב במאריכים לריצוף מסדרה S-10, הכנף 
מונעת עליה והצפה של מים חוזרים בצנרת כתוצאה 

ABS�מסתימה בצינור הניקוז. מיוצר מ
(לא מיועד למנוע ריח החוזר מצנרת הביוב!)

מק"ט 3�620903 מחבר דגם "רינו" "3 + "4 
אביזר חיבור מהיר(ניפל) בין קוטר "3 ל�"4 

RENO CUPLING DN 70/100

מחבר/מתאם (דגם רינו) בין צינור "3 ל�"4.
חיבור מהיר ונוח בין צינור פלסטי "3 (75 מ"מ) לכל סוג

צינור בקוטר "4 100 מ"מ פנימי. מיועד לחיבור לצינור ללא 
ראש שקוע כדוגמת HDPE, יציקה, פלדה, PVC וכו'. החיבור 
בתוך צינור "4 הינו אטום לחלוטין בזכות 7 טבעות בולטות 
מגומי תרמופלסטי הנכנסות בלחץ לתוך צינור בקוטר "4. 

מצידו השני של המחבר נכנס צינור או מוצא של נקז 
בקוטר "3 לתוך ראש שקוע+אטם גומי במפגש בין השניים

קונפיקס � מחבר גמיש דו כיווני בין צינורות 
יציקה, פלדה (מגולוון) לצינורות פלסטיק מ"2 עד "4

מק"ט 7�460050 קוטר "2 (50 מ"מ)
קונפיקס "2 מחבר דו כווני לצינורות בקוטר 50/50 מ"מ

מק"ט 7�460070 קוטר "3 (70 מ"מ)
קונפיקס "3 מחבר דו כיווני לצינורות בקוטר 75/75 מ"מ

מק"ט 7�460100 קוטר "4 (100 מ"מ)
קונפיקס "4 מחבר דו כיווני לצינורות 110/110 מ"מ

קונפיקס:
מופת חיבור דו כווני מיוחדת בין צינורות יציקה/פלדה, 

לצינורות פלסטיק, כולל חבק (בנד) מנירוסטה, להידוק סביב 
צינור המתכת. מצידו האחר מוחדר צינור הפלסטיק בלחץ 

קל ונאטם אוטומטית ע"י הדפנות הקוניות הגמישות 
החובקות את הצינור בכוון חד סטרי. (ראה שרטוט)

מתאים לתקן
DIN-1519 גרמני

ותקן האיכות
ISO 9001

צינור פלסטי       

צינור מתכת

SML 50, 70, 100 CONFIX

PIPE CONNECTORS "RENO"
מיוצר מפוליפרופילן + הזרקה
של טבעות גומי תרמופלסטי

Ø108,5

59

Ø92
42
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רינו-נקזים לגגות
S-15  ״דלביט״/פלנג׳ סדרה

RENO Roof Drains S-15

39
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 סדרה S-15 "דלביט"/פלנג'
רינו � נקזים לגגות "4/"6 (יציאה אנכית)

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

יריעה ביטומנית.
 קוטר הקולטן: "4/"6, כניסה "6 (158מ"מ)

ויציאה אנכית "4 (100מ"מ).

 גוף הקולטן: פוליפרופילן קשיח, אורך המוצא 130

מ"מ, גובה כללי 249 מ"מ
 כושר קליטה וניקוז: כ� 276 ליטר בדקה לשטח של 

כ�175 מ"ר (כשמפלס המים מעל הנקז הוא 25 מ"מ).

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי
4.7 מ"מ ובקוטר 500 מ"מ המולחם לגוף הנקז במפעל 

בהלחמת לייזר אינפרא אדום + תוספת חיזוק והגנה 
מסביב לפתח הנקז ע"י טבעת נירוסטה המחוברת ע"י 

ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת הפלנג' 
עליה מולחם צווארון הדלביט.

בנוסף, מכסה הגנה לפתח הקולטן למניעת כניסת 
פסולת בנין ולסגירה בהצפות ביקורת. נקז זה תוכנן ועוצב 
במיוחד כך שיוכל להשתלב בקלות עם כל סוג צינור אנכי 
(או ברך זווית °90) בקוטר "4 ע"י השחלתו לתוך הצינור. 

מק"ט 3�630629 דגם מוצא מקוצר
"רינו" � נקז לגגות "4/"6 "דלביט"

ROOF DRAINS 63-T DALLBIT DN 100

מכסה הגנה זמני
+ בד גאוטכני

חצץ הגנה
איטום עליון

בטקל
איטום תחתון

בטון מבני

ברדס

 DRAINS 63-T FLANGE 3�630063 מק"ט
רינו � נקז לגגות "4/"6 פלנג'

הנקז כולל טבעת פלב"ם + ברגי פרפר
 PVC או JAEGER EPDM לשילוב עם קולרי איטום

המתאימים לחומרי איטום משחתיים (צמנטי/ביטומני).

 

על מנת לקבל חיבור ואיטום מושלם בין הנקז והצינור 
למניעת הצפות במקרים של מים חוזרים מהצנרת 

(OVER FLOW), מיוצר צינור היציאה של הנקז עם רצף 
טבעות איטום בולטות וגמישות לכל אורכו מגומי 

תרמופלסטי היצוק על צינור היציאה.
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן  אירופאי

ISO 9001 ותקן האיכות
ניתן להוסיף לנקז ברדס מסורג או מאריכים לריצוף + 

רשת מסדרה S-15 לפי הצורך.

טבלת מידות של טבעות אטימה "רינו"
על מוצא הנקז ביחס לקוטר צינור המרזב

קוטר חיצוני של טבעות 
אטימה על מוצא הנקז

øמקסימום   øמינימום

100mm  108mm 

150mm  159mm

קוטר נטו פנימי 
של צינור הניקוז

ø

100mm

150mm

קוטר נטו פנימי 
של מוצא הנקז

ø

4"=90mm

6"=125mm

הברדס להמחשה בלבד

פרט ניקוז "לגג הפוך"
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 סדרה S-15 "דלביט" / פלנג'
רינו � נקזים לגגות "4 /"6 (יציאה אופקית�חיבור מהיר�פנימי)

 קולטן מי גשם: מיועד לגג עם גמר איטום ע"י יריעה 

ביטומנית. (ניתן להסב קולטן זה גם לגמר ריצוף).
 קוטר הקולטן: "4/"6, כניסה�"6 (158 מ"מ)

ויציאה אופקית�"3 + "4 (70/100 מ"מ).
*בנקז זה אלמנט המוצא בקוטר "4 הוא מדגם חדש 

(רינו), המאפשר חיבור פנימי מהיר ונוח לכל סוג צנרת 
בקוטר "4 (PVC, HDPE, מגולוון, יציקה וכו') ללא ראש 
שקוע. מחבר זה מיוצר עם 7 טבעות בולטות וגמישות 

מגומי תרמופלסטי היוצרות את האיטום המושלם 
בחיבור בין הנקז לבין דופן הפנימית של הצנרת ומונעת 

כל אפשרות לנזילות בחיבור.

 גוף הקולטן: פוליפרופילן בעל דופן כפולה לעמידות 

ביציקת בטון ולבידוד טמפרטורה. כולל ברדס עליון מסורג 
מ�UPP (עמיד בקרינת UV) המשמש לחסימת פסולת 

ועלים לפתח הקולטן. (כולל מכסה זמני בזמן עבודה 
למניעת חדירת פסולת לצינור הנקז).

 כושר קליטה וניקוז: 360 ליטר בדקה, מתאים 

לשטח של עד 200 מ"ר לקולטן יחיד.
(כשמפלס המים מעל הנקז בגובה 25 מ"מ).

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי
4.7 מ"מ ובקוטר 500 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז 
במפעל בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובנוסף חיזוק ע"י  

טבעת נירוסטה רחבה סביב פתח הקולטן בעובי 1.6 מ"מ 

מק"ט 3�642578 רינו �"דלביט" + ברדס
מק"ט 3�642585 רינו �"דלביט" (גוף בלבד)

ROOF DRAIN 64 W DALLBIT DN 70/10

מק"ט 3�641076 רינו�פלנג' אופקי+ברדס
ROOF DRAIN 64 W FLANGE DN 70/100

(משמש כבסיס לנעילת הברדס העליון או אביזרי הריצוף).

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן  אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות

500

235,5

Ø354

Ø208

14
7,

5 11
0

Ø
10

8

קולטן כנ"ל עם פלנג', טבעת לחץ מפלב"ם + פרפרי 
 PVC, EPDM, JAEGER נעילה לחיבור קולר איטום מסוג בד

פרט עם חיבור
שקע תקע

פרט עם
חיבור מהיר

דגם רינו

פרט אדריכלי לגג עם גמר יריעה ביטומנית+חצץ

Ø300

14
7

D
N

70
D

N
10

0

מק"ט 7�460100
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 סדרה S-15 "דלביט"/פלנג'
רינו � נקזים לגגות "6 /"6 (יציאה אנכית) מומלץ גם למטבחי תעשיה

 קולטן מי גשם: מיועד לגג או מרפסת עם איטום ע"י 

יריעה ביטומנית.
 קוטר הקולטן: "6/"6,כניסה�"6 (158 מ"מ)

ויציאה אנכית�"6 (159 מ"מ).

 גוף הקולטן: פוליפרופילן בעל דופן כפולה לעמידות 

ביציקת בטון ולבידוד טמפרטורה. (כולל מכסה זמני בזמן 
עבודה למניעת חדירת פסולת לצינור הנקז).

 כושר קליטה וניקוז: כ�444 ליטר בדקה  לשטח של 

כ�300 מ"ר (כאשר גובה המים מעל הנקז הוא 25 מ"מ).

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי 4.7 
מ"מ ובקוטר 500 מ"מ המולחם לגוף הנקז במפעל 

בהלחמת לייזר אינפרא אדום + תוספת חיזוק והגנה 
מסביב לפתח הנקז ע"י טבעת נירוסטה המחוברת ע"י 

ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת הפלנג' 
עליה מולחם קולר ה"דלביט".

נקז זה תוכנן ועוצב במיוחד כך שיוכל להשתלב בקלות 
עם כל סוג צינור אנכי (או ברך זווית 90°) בקוטר "6 ע"י 
השחלתו לתוך פנים הצינור. על מנת לקבל חיבור ואיטום 

מושלם בין הנקז והצינור למניעת הצפות במקרים של 
מים חוזרים מהצנרת (OVER FLOW), מיוצר צינור היציאה 

של הנקז עם רצף טבעות איטום בולטות וגמישות לכל 
אורכו מגומי תרמופלסטי היצוק על צינור היציאה.

מק"ט 3�630674 דגם מוצא מקוצר
רינו�נקז לגגות "6/"6 � "דלביט" גוף בלבד 

ROOF DRAIN 63-T DALLBIT DN 150

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן  אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות

ניתן להוסיף לנקז ברדס מסורג או מאריכים לריצוף + 
רשת מסדרה S-15 לפי הצורך.

בנוסף, נקז זה מומלץ לשילוב עם מחסום רצפה "4/"6
דוגמת GEBERIT  למטבחי תעשיה וכו'.

Ø354mm

Ø159mm

15
9m

m

500mm

20
1m

m

24
5m

m

Ø125mm

מק"ט 3�630094  "6/"6 פלנג'
+ טבעת לחץ עם ברגי פרפר

PVC או JAEGER, EPDM לשילוב עם קולרי איטום מסוג

שילוב בין נקז 
רינו"  "6/"6

לבין תעלת פלב"ם
במטבח תעשייתי.

נקז רינו
לשילוב עם

מחסום רצפה

לשילוב עם
מחסום רצפה

"גבריט"  "4/"6

גוף בלבד !
הברדס להמחשה

בלבד
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 מערכת ניקוז לשטחים מגוננים

פרט אדריכלי
לניקוז אדנית צמחיה ע"י נקז "דלמר"

+ יריעה גאוטכנית להגנה ולניקוז

 אופציה � חורים בדופן הניפל
+עטיפת ארג גאוטכני

בטון קונסטרוקטיבי

הצעה זו מתאימה בעיקרון גם לנקזים
עם מוצא אופקי ובקטרים שונים

איטום ביריעה
ביטומנית

ניפל "6 + פקק (PVC) או ברדס שטוח
כ � 3 ס"מ מעל גובה האדמה

קולר ביטומני
50/50 ס"מ
"דלביט"

Ø 6"/4" נקז
רינו

משפר ניקוז
תחתון
S-15
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 סדרה S-15 "דלביט" נקזים לגגות
הצעות לפרטי ניקוז בגגות עם גמר יריעות ביטומניות

נקז לגגות � פרט אדריכלי
למערכת ניקוז כפולה עם 2 שכבות איטום

 ROOF DRAINS S-15

2�איטום
עליון

בידוד
בט�קל

נקז בסיס 
"דלביט" 

"6/"6 אנכי

1�איטום
תחתון

בטון

נקז בסיס 
"דלביט" 

"רינו"
"4/"6 אופקי 

1. נקז "דלביט" "4/"6 אופקי� מק"ט 3�642585 (או כל הנקזים מסדרת רינו)

2. נקז "דלביט" "6/"6 אנכי� מק"ט 3�562005 (משולב באיטום עליון)

3. טבעת משפר ניקוז תחתון� מק"ט 3�590121

4. ברדס UPP S-15 � מק"ט 3�620996

5. גאוטקס – פילטר גאוטכני 50/50 ס"מ� מק"ט 3�983001 

6. איטום �1 ביריעה ביטומנית לקולר ה"דלביט" (משולב באיטום תחתון)

1

2

4

6 6
3

2

Ø500mm

2

Ø300mm

Ø145mm

22
0m

m

18
0m

m

4

55
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 סדרה S-15 "דלביט" נקזים לגגות
הצעות לפרטי ניקוז בגגות עם גמר יריעות ביטומניות לשטחים מרוצפים

נקז לגגות � פרט אדריכלי�גמר ריצוף
למערכת ניקוז כפולה עם 2 שכבות איטום

 ROOF DRAINS S-15

1. נקז "דלביט" "4/"6 אופקי� מק"ט 3�642585 (משתלב עם איטום תחתון)

2. נקז "דלביט" "6/ "6 אנכי� מק"ט 3�562005 (משתלב עם איטום עליון)

3. טבעת משפר ניקוז תחתון� מק"ט 3�590121

4. מאריך לריצוף+רשת S-15 � מק"ט 3�500113

5. גאוטקס – פילטר גאוטכני 50/50 ס"מ� מק"ט 3�983001

6. איטום  1+2  ביריעה ביטומנית לקולר ה"דלביט" (איטום תחתון + עליון)

1

2

4

6

6

3

ריצוף

מילוי
חול/דבק

2�איטום
עליון

בידוד
בט�קל

1�איטום
תחתון

בטון

נקז בסיס 
"דלביט" 

"רינו"
"4/"6 אופקי 

Ø500mm

2

Ø300mm
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0m

m

18
0m

m

55

55

3

4

2

Email: info@mbmi.co.il    |    www.mbmi.co.il   |   Fax: 08-8509594 :פקס   |   Tel: 08-8509595 :טל

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713אמ. בי. אמ. אי � שיווק מוצרי בניה בע"מ

אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ אביזרי ניקוז משולבים באיטום

MARKETING
BUILDING
MATERIALS



46

S-15 אביזרי ניקוז סדרה 
עבור מערכת לניקוז כפול ב� 2 שכבות איטום

סדר התקנת האביזרים

איטום 2

S-15 ברדס
3-620996

נקז עליון
3-562005

משפר ניקוז
3-590121

משפר ניקוז
3-590121

נקז תחתון 
אנכי "6/"6

3-630094

גאוטקס

גאוטקס

S-15 מאריך
3-500113

איטום 2

איטום 1איטום 1
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S-15 סדרה 
מאריכים + רשת לריצוף (לנקזים ומחסומים בקוטר כניסה 145 מ"מ) ואביזרים משלימים

GRATING
FRAMES

SERIES S-15
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S-15 סדרה 
GRATING FRAMES  S-15 (145 מ"מ) מאריכים + רשתות  לריצוף

מק"ט 3�500113
GRATING KE 15 CLASS K  (רשת 150/150 מ"מ)

מק"ט 3�500229
(רשת 150/150 מ"מ) +  2 ברגים

 מאריך עליון לריצוף, מתאים לפרט ניקוז למרפסות 

או גגות מרוצפים עם פתח קולטן עליון בקוטר 145 
מ"מ  

 150� קוטר המאריך: 145 מ"מ קוטר פתח הקולטן כ

מ"מ והמרווח בין השניים מאפשר את הניקוז התחתון 
בעזרת תושב משפר ניקוז תחתון מק"ט 3�590121.

 גובה המאריך: 90 מ"מ, ניתן לקיצור על פי גובה 

הריצוף (בין 20�70 מ"מ), או להגבהה נוספת עם פרט 

3�591005. המאריך מסתיים בחלקו העליון במסגרת 
מרובעת בגודל 150/150 מ"מ עם רשת נירוסטה 

(פלב"ם) 140/140 מ"מ ובעובי 1.6 מ"מ.

מק"ט 3�500250
רשת + מסגרת פלב"ם עגולה בקוטר 155 מ"מ

 GRATING VER 15 KLAS K

 מאריך עליון לריצוף: עם מסגרת ורשת עגולה  

מפלב"ם בקוטר 155 מ"מ.
 קוטר בסיס המאריך: 145 מ"מ המותאם לפתח 

הקולטן

 גובה המאריך+הרשת: 127 מ"מ

רשת פלב"ם בעובי 1.6 מ"מ קלאס 3 למעמס 300 ק"ג

 גוף המאריך: פוליפרופילן קשיח

ניתן לקיצור או הגבהה על פי הצורך

מק"ט 3�500205
(רשת 200/200 מ"מ "8) (מלאי זמין �  מוגבל)

 GRATING GES S-15

 מאריך עליון לריצוף: עם רשת + 4 ברגים מפלב"ם.

 קוטר המאריך: 145 מ"מ וגובהו 205 מ"מ (ניתן 

לקיצור או להגבהה נוספת עם מק"ט 3�591005.
מסתיים בחלקו העליון במסגרת פוליפרופילן מרובעת 
בגודל 200/200 מ"מ "8 אשר בתוכה רשת פלב"ם 

בגודל 190/190 מ"מ ובעובי 5 מ"מ למעמס 1.5 טון 
בנוסף מחוברת הרשת למסגרת עם 4 ברגי פלב"ם.

 גוף המאריך: פוליפרופילן קשיח.

(המעמס של 1.5 טון על הרשת מותנה בפרט ביטון 
סביב המסגרת).

מק"ט 3�500229 מגיע עם רשת + 2 ברגי פלב"ם 
הנועלים את הרשת למסגרת.

 גוף המאריך: פוליפרופילן קשיח.

מתאים לשימוש רב תכליתי (מומלץ למקומות ציבוריים).
בהזמנת כמות גדולה, ההספקה רק בהזמנות מראש על 

פי דרישה.
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S-15 סדרה 
ACCESSORIES S-15 אביזרים משלימים

מק"ט 3�591005
ניפל הגבהה למאריך לריצוף

 EXTENSION FRAME S-15

ניפל הגבהה למאריך לריצוף
(או לברדס UPP באדניות צמחיה).

ועד לגובה  משמש במקרים בהם הגובה מפתח הקולטן 
פני הריצוף עולה על גובה המאריך לריצוף.

יש למקם את בסיס  המאריך לריצוף בתוך ניפל 
ההגבהה בחלקו העליון המורחב (עם אטם גומי כדוגמת 

שקע תקע), ואז לקצר על פי הצורך בחלקה התחתון של 
ההגבהה. כולל טבעת גומי אינטגרלית בפתח העליון 

(המורחב) של ההגבהה לאחיזה משופרת של המאריך 
לריצוף/או הברדס.

כמו כן, ניתן להשתמש באביזר זה כניפל מעל פתח 
הקולטן בניקוז אדניות צמחיה בשילוב עם תושב משפר 

ניקוז תחתון + גאוטקס + פילטר גאוטכני + ברדס 
שטוח/בולט בקצהו.

.S-15 מתאים לכל הקולטנים מסדרה

 קוטר ההגבהה: 145 מ"מ

(מתאים למאריכים בקוטר זהה).

 גובה ההגבהה: 155 מ"מ

(ניתן לקיצור על פי הצורך).

 מיוצר: פוליפרופילן קשיח.

*במקרים של צורך בניקוז צד נוסף במפלס המילוי 
מתחת לריצוף, ניתן להחדיר צינור ניקוז בקוטר "2 או "3 

בדופן הצד (באם מתאפשר) בעזרת קידוח הדופן ובשילוב 
אטם חדירה עפ"י קוטר הצינור והקידוח.

DALLMER frame extension S-15, suitable for S-15 
grating. Extension 155mm long, to be cut to suit. 
(Possible with back flow inlet).

ברדס בולט

ברדס שטוח

הגבהה + רשת לריצוף

משפר ניקוז תחתון

אביזרים הניתנים לשילוב
עם הגבהה למאריכים
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מק"ט 3�620996
UVPP � ברדס מסורג בולט
 DOMED GRATINGS S-15

 ברדס מסורג: מ�UPP (פוליפרופילן עמיד בקרינת 

שמש UV אולטרא סגול). מיועד להקבע בפתח קולטן 
מים בגג ללא ריצוף על מנת לחסום כניסת עלים ופסולת 

לתוך הצנרת ולמנוע סתימות.

 קוטר הברדס: 145 מ"מ (פנימי) ומתאים לכל 

הקולטנים עם פתח בקוטר כ�150 מ"מ ("6) ובעלי 
טבעת חיזוק מנירוסטה בפתח הקולטן. 

 גובה הברדס: נטו 75 מ"מ.

רגליות הברדס אמורות להשתלב ולהנעל בחריצים 
מיוחדים בבסיס טבעת הנירוסטה שבפתח הנקז וזאת ע"י 

לחיצת הברדס כלפי מטה + חצי סיבוב.

 סדרה S-15 � ברדסים
 ACCESSORIES S-15 חוסמי עלים ופסולת

בנוסף, מתאים גם לשילוב עם הגבהה למאריך בקוטר 
145 מ"מ בניקוז אדניות צמחיה (או בגג הפוך עם חצץ).

כמו כן, מתאים לשילוב בראש צינור בקוטר "6.

מק"ט 3�590183
UVPP � ברדס מסורג שטוח

 FLAT DOMED GRATINGS S-15

 ברדס מסורג: מ�UPP (פוליפרופילן עמיד בקרינת 

שמש UV אולטרא סגול). חוסם עלים, לכלוך ופסולת 
כללית. מומלץ במקומות בהם ישנה תנועה של הולכי 
רגל, או כפקק אוורור לצנרת בקוטר "6 (באדניות או 

מעקות בנויות), או מתחת לרצפת דק מעץ.

 קוטר הברדס: 145 מ"מ (פנימי) וגובה 28.5 מ"מ. 

רגליות הברדס ננעלות בחריצים מיוחדים בבסיס טבעת 
הנירוסטה שבפתח הנקז בלחיצה וחצי סיבוב.

מתאים לכל הנקזים S-15 עם קוטר כניסה 145 מ"מ. 
ובשילוב בראש צינור בקוטר "6.

מק"ט 3�620934
ברדס מסורג פלב"ם � נירוסטה

DOMED GRATINGS S-15 STAINLESS STEEL

 ברדס מסורג: בולט מיוצר מפלב"ם (נירוסטה) חוסם 

עלים, לכלוך ופסולת כללית.

 קוטר הברדס: בחלקו התחתון 160 מ"מ

ו�120 מ"מ בחלקו העליון. 
 גובה הברדס: נטו 125 מ"מ.

בנקזים בהם קיימים ברגי פרפר בטבעת הנירוסטה אשר 
בפתח הכניסה, ניתן לנעול את הברדס לנקז בעזרת 

אביזר נעילה מפלב"ם אשר משתלב עם הברגים הבולטים 
עליהם מתברג הפרפר. (ראה נקזים דגם רינו וכדו').

מתאים לכל הנקזים עם קוטר כניסה 145 מ"מ.
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S-15 סדרה 
 ACCESSORIES S-15 אביזרים משלימים

מק"ט 3�590121
S-15 תושב למאריך + משפר ניקוז תחתון

INLET ELEMENT S-15

טבעת המשמשת כתושב למאריך לריצוף ובנוסף פתחים 
לניקוז כפול בקוטר "360 למים המצטברים בחול המילוי 
מתחת לריצוף. כמו כן, אלמנט זה משמש לניקוז אדמה 
מתוך אדנית צמחיה. באדנית, טבעת זו משמשת בסיס 
לניפל צינור PVC בקוטר "6, ואשר גובהו יהיה מספר 

סנטימטרים מעל פני גובה מילוי האדמה (ניתן גם 
 ,S-15 בהגבהה למאריך PVC להשתמש במקום ניפל

מק"ט 3�591005 אשר גובהו 155 מ"מ וקוטרו 145 
מ"מ). בין הניפל או ההגבהה לבין משפר הניקוז התחתון 

יש להשתמש בפילטר גאוטכני מסוג גאוטקס בגדלים 
משתנים לפי הצורך וזאת על מנת למנוע סחף 

חול/אדמה דרך פתחי הטבעת לצנרת, דבר הגורם 
לשקיעת מרצפות סביב הנקז או איבוד גובה מפלס 

האדמה באדנית צמחיה. (ראה פרט ניקוז אדנית בעמוד 
41). מתאים לכל הקולטנים מסדרה S-15 עם קוטר 

כניסה "6. � מיוצר: מפוליפרופילן קשיח.

מק"ט 3�591050
15�S סל משקעים ופסולת

HAIR SLEVE+GARBAGE BUCKET S-15

סל זה מיועד למיקום מתחת לרשת בכל המאריכים 
לריצוף מסדרה S-15, כשגודל המסגרת והרשת 150/150 

מ"מ ואילו קוטר המאריך הוא 145 מ"מ. אביזר זה 
מומלץ במיוחד למחסומי רצפה S-15 המותקנים בעיקר 

במקומות ציבוריים או במלתחות/מקלחות.
ניתן לשליפה לצורך ניקוי.

מיוצר מפוליאתילן.

מק"ט 3�560506
טבעת  לחץ מנירוסטה לחיבור ואיטום קולרי איטום 

 CLAMP RING S-15 - JAEGER, PVC ,EPDM

  EPDM  או JAEGER , PVC �סט לחיבור קולרי איטום מ
לצלחת הפלנג' של הנקז עבור איטומים משחתיים.

הסט כולל טבעת נירוסטה רחבה+ טבעת לחץ מאוקלון 
+ טבעת תושבת למאריך עליון לריצוף לפתח הנקז.

מתאים לכל הנקזים עם פתח קולטן עליון של 145 מ"מ 
S-15 ("6) מסדרת

שיטת החיבור של טבעת זו היא ע"י לחץ.

DALLMER sealing set S-15 complete with stainless 
steel clamp ring, compression seal and protective
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שטח ניקוז במ"ר�המלצה כמות ספיקה בשעה  כמות ספיקה בדקה  סוג וקוטר הנקז    

לשטח של כ�35 מ"ר 3,960 ליטר   בשעה  66 ליטר   בדקה  מוצא אופקי "2/"4    1

לשטח של כ�80 מ"ר 13,320 ליטר בשעה  222 ליטר בדקה  מוצא אנכי   "2/"4    2

לשטח של כ�90 מ"ר 14,400 ליטר בשעה  240 ליטר בדקה  מוצא אופקי "3/"4    3

לשטח של כ�110 מ"ר 12,960 ליטר בשעה  216 ליטר בדקה  מוצא אנכי   "3/"4     4

לשטח של כ�130�150 מ"ר 16,560 ליטר בשעה  276 ליטר בדקה  מוצא אנכי   "4/"4    5

 טבלת מהירות ספיקת מים וניקוז בנקזי "דלמר"

בהתייחסות לשטח הניקוז � במרפסות/גגות וחניונים

מפתח חישובים:

1 מ"ק = 1000 ליטר = (100 מ"מ גשם 
בשעה) = (צינור "4) = 150�130 מ"ר

(�1 מ"ק = 10 מ"ר (+

1 ליטר = 10 סמ"ר = (10/10/10 ס"מ)

הערה:
*בנקזים עם פתח רחב ומוצא יותר צר נוצרת יניקה הגורמת לספיקה 
מואצת  "סיפוניק סופר דריין "המאפשרת כושר ניקוז בליטרים גבוה 
יותר. (מאפשר חסכון ניכר במעבר לצנרת ניקוז בקטרים קטנים יותר 

כמו "3!) חומר טכני יימסר עפ"י ביקוש
*שטח הניקוז במ"ר הינו אומדן סביר אך נתון לשינויים קלים ע"פ 

נסיבות וגורמים משתנים כגון: סוג הברדס לשטח ללא ריצוף או גודל 
הרשת/סבכה בשטח מרוצף, גובה אביזר הגבהה לריצוף וגובה מפלס 

המים מעל הנקז.

נקזים למרפסות וגגות עד 100 מ"ר(הנתונים רלוונטים כשמפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ)

שטח ניקוז במ"ר�המלצה כמות ספיקה בשעה  כמות ספיקה בדקה  סוג וקוטר הנקז   

לשטח של כ�200 מ"ר 21,600 ליטר בשעה  360  ליטר בדקה  מוצא אופקי "4/"6   1

לשטח של כ�175/200 מ"ר 16,560 ליטר בשעה  276  ליטר בדקה  מוצא אנכי   "4/"6   2

לשטח של כ�300 מ"ר 26,640 ליטר בשעה  444  ליטר בדקה  מוצא אנכי   "6/"6   3

נקזים לגגות גדולים מעל 150 מ"ר (הנתונים רלוונטים כשמפלס המים מעל הנקז 25 מ"מ)

שטח ניקוז במ"ר�המלצה כמות ספיקה בשעה  כמות ספיקה בדקה  סוג וקוטר הנקז   

לשטח של כ�200 מ"ר 15,480 ליטר בשעה  258 ליטר בדקה  מוצא אנכי   "4/"8   1

לשטח של כ� 200 מ"ר 15,480 ליטר בשעה  258 ליטר בדקה  מוצא אנכי   "6/"8   2

לשטח של כ�150 מ"ר 15,120 ליטר בשעה  252 ליטר בדקה  מוצא אופקי "4/"8   3

לשטח של כ�200 מ"ר 19,800 ליטר בשעה  330 ליטר בדקה  מוצא אנכי(דלביט) "4/"8   4

לשטח של כ�175�200 מ"ר 18,000 ליטר בשעה  300 ליטר בדקה  מוצא אנכי(דלביט) "6/"8   5

לשטח של כ�150 מ"ר 15,120 ליטר בשעה   252 ליטר בדקה  מוצא אופקי (דלביט) "4/"8   6

נקזים לחניונים (ניתן להגדיל את כושר הניקוז במידה ומותרים על כנף אל חוזר וסל משקעים)

חישוב הספיקה מתייחס לנקזים עם ברדס שרובו פתוח / עם רשתות לריצוף הספיקה תהיה נמוכה יותר
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נקזים
לחניוני רכב
"4/ "8 או 6“/8“ 

 מ 1.5 טון עד מעמס 12 טון נקודתי

 YARD & PARKING DRAINS 

P
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 נקזים לחניוני רכב � "4/"8 או "6/"8

מ 1.5 טון עד מעמס 12 טון (ללא קולר איטום וללא ניקוז כפול) יציאה אנכית

מק"ט 3�860064 "4/"8 (1.5 טון) 606
 606 - DN100 1.5 TON

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, שטחים ציבוריים 

או חצרות מרוצפים.

 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 (188 מ"מ) ויציאה אנכית 

"4 (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע. 
 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון. (מעמס כולל: 6 טון)

 כושר קליטה וניקוז: 258 ליטר בדקה, לשטח של עד 

כ�200 מ"ר (כאשר מפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ, 
ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף 

האל חוזר).

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן + מסגרת עליונה מרובעת 

מפוליפרופילן בגודל 240/240 מ"מ עם רשת  מפלדה 
יצוקה בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח 

המיסעה. בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל 
איסוף לקליטת פסולת ואשפה, וכן כנף המשמשת 

כשסתום אל חוזר (למניעת הצפות במקרה של מים 
חוזרים).

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן  אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 3�860095 "6/"8 (1.5 טון) 606
 606 - DN150 1.5 TON

קולטן זהה לקולטן "4 הנ"ל (מק"ט 3�860064)

אך עם יציאת מים אנכית בקוטר "6 (150 מ"מ). כושר 

קליטה וניקוז זהה למוצא עם "4

מק"ט 3�860163 "4/"8 (12 טון) 606.1
 606.1 - DN100 12 TON

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, שטחים ציבוריים 

או סלולים.

 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8�188 מ"מ ויציאה אנכית 

"100�4 מ"מ. מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע. 
 כושר מעמס נקודתי: 12 טון. מעמס כולל: 48 טון

 כושר קליטה וניקוז: 258 ליטר בדקה לשטח של עד 

כ�200 מ"ר (כאשר מפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ, 
ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף 

האל חוזר).

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן + מסגרת עליונה מרובעת 

מיצקת פלדה בגודל 260/260 מ"מ עם רשת מפלדה 

יצוקה בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח 
המסעה בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף 

לקליטת פסולת ואשפה, וכן כנף המשמשת כשסתום אל 
חוזר (למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים).

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן  אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 3�860194 "6/"8 (12 טון) 606.1
 606.1 - DN150 12 TON

קולטן זהה לקולטן "4 הנ"ל (מק"ט 3�860163)

אך עם יציאת מים אנכית בקוטר "6 (150 מ"מ)

ריצוף

בטון

P

Ø100
Ø150

Ø100
Ø150
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 נקזים לחניוני רכב דגם פלנג' � "4/"8 או 6“/8“

 YARD & PARKING DRAINS  1.5 טון עם ניקוז כפול

מק"ט 861061�3 נקז חניון
פלנג' "4/"8 � 1.5 טון

YARD DRAINS  - 616 DN 100 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, לאיטום ע"י 

קולר  JAEGER או עם קולרי PVC, E.P.D.M) וחומרי איטום 
משחתיים מתחת לשכבת המיסעה. 

 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 (188 מ"מ) ויציאה אנכית 

"4 (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע. 
 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 כושר קליטה וניקוז: 330 ליטר בדקה. לשטח של עד 

כ�200 מ"ר, (כאשר גובה מפלס המים מעל הנקז הוא 
15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י 

שליפת כנף האל חוזר).

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן כולל מאריך עליון (הניתן 

לקיצור) עד לגובה משטח המסעה ומסתיים במסגרת 
מרובעת בגודל 240/240 מ"מ עם רשת מפלדה יצוקה 
בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח המסעה. בדופן 

המאריך העליון קיימים חריצים אנכיים לתיעול המים 
לפתח הניקוז התחתון בגובה שכבת האיטום. בפתח 
הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף לקליטת 

פסולת ואשפה וכן כנף המשמשת כשסתום אל חוזר 
(למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים).

תוספת קולר איטום בקוטר 500 מ"מ ובתוספת חיזוק 
של טבעת נירוסטה רחבה בעובי 1.6 מ"מ + 8 ברגי 

נירוסטה, ניתן לרכוש בנוסף ע"פ הצורך.
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי

  ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 861092�3 נקז חניון
פלנג' "6/"8 � 1.5 טון

 YARD DRAINS  - 616 DN 150 1.5 Ton

 (3�קולטן זהה לקולטן "4 הנ"ל (מק"ט 861061
אך עם יציאת מים אנכית בקוטר "6, 150 מ"מ

יריעת איטום מילוי/חול

בט�קל

בטון

ריצוף

PVCJAEGER

EPDM

P

P

Ø100
Ø150
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 נקזים לחניוני רכב "דלביט" � "4/"8 או 6“/8“

 YARD & PARKING DRAINS  1.5 טון עם ניקוז כפול

מק"ט 862068�3 נקז חניון
דלביט "4/"8 � 1.5 טון

616  DALBIT DN 100 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, עם איטום ע"י 

יריעה ביטומנית מתחת לשכבה המסעה.
 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 (188 מ"מ) ויציאה אנכית 

"4 (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע. 
 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 כושר קליטה וניקוז: 330 ליטר בדקה, לשטח של עד 

כ�200 מ"ר, (כאשר גובה מפלס המים מעל הנקז הוא
15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י 

שליפת כנף האל חוזר).

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן כולל מאריך עליון (הניתן 

לקיצור) עד לגובה משטח המסעה ומסתיים במסגרת 
מרובעת בגודל 240/240 מ"מ עם רשת מפלדה יצוקה 
בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח המסעה. בדופן 

המאריך העליון קיימים חריצים אנכיים לתיעול המים 
לפתח הניקוז התחתון בגובה שכבת האיטום. בפתח 
הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף לקליטת 

פסולת ואשפה וכן כנף המשמשת כשסתום אל חוזר 
(למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים).

"דלביט": תוספת קולר ביטומני BR-2 בעובי 4.7 מ"מ 
בקוטר 500 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז בהלחמת 
לייזר אינפרא אדום ובתוספת חיזוק של טבעת נירוסטה 

רחבה בעובי 1.6 מ"מ + 8 ברגי נירוסטה.
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי

 ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 862099�3 נקז חניון
דלביט "6/"8 � 1.5 טון

616 DALBIT DN 150 1.5 Ton

 (3�קולטן זהה לקולטן "4 הנ"ל (מק"ט 682068
אך עם יציאת מים אנכית בקוטר "6, 150 מ"מ

DALLMER YARD AND PARKING DRAIN
conforming to DIN 19599
Incorporating odour controller and removable bucket.
Cast�iron grate, class a (1.5 ton)
Material: polypropylene, high impact resistance.
Dallbit: drain with bitumen membrane collar 
500x500mm, 4.7mm thick welded on the factory.

יריעת איטום מילוי/חול

ריצוף

בט�קל

בטון

P

P

Ø100
Ø150
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 נקזים לחניוני רכב "דלביט" � "4/"8 או 6“/8“

 YARD & PARKING DRAINS  12 טון עם ניקוז כפול

מק"ט 862266�3 נקז חניון
דלביט "4/"8 � 12 טון

616.1 DALBIT DN 100 12 Ton

 קולטן מי גשם: גשם, מיועד למשטחי חניה, עם איטום 

ע"י יריעה ביטומנית מתחת לשכבה המסעה.
 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 (188 מ"מ) ויציאה אנכית 

"4 (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע. 
 כושר מעמס נקודתי: 12 טון

 מעמס כולל: 48 טון

 כושר קליטה וניקוז: 330 ליטר בדקה. לשטח של עד 

כ�200 מ"ר, (כשמפלס המים מעל הנקז הוא 15 מ"מ, 
ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף 

האל חוזר).

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן כולל מאריך עליון (הניתן 

לקיצור) עד לגובה משטח המסעה ומסתיים במסגרת 
פלדה מרובעת בגודל 260/260 מ"מ עם רשת מפלדה 

יצוקה בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח 
המסעה. בדופן המאריך העליון קיימים חריצים אנכיים 

לתיעול המים לפתח הניקוז התחתון בגובה שכבת 
האיטום. בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל 
איסוף לקליטת פסולת ואשפה וכן כנף המשמשת 

כשסתום אל חוזר (למניעת הצפות במקרה של מים 
חוזרים).

"דלביט": תוספת קולר ביטומני BR-2 בעובי 4.7 מ"מ 
בקוטר 500 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז בהלחמת 

לייזר אינפרא אדום ובתוספת חיזוק של טבעת נירוסטה 
רחבה בעובי 1.6 מ"מ + 8 ברגי נירוסטה.

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי
 ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט  862297�3 נקז חניון
דלביט "6/"8 12 טון

616.1 DALBIT DN 150 12 Ton

(3�קולטן זהה לקולטן "4 הנ"ל (מק"ט 682266
אך עם יציאת מים אנכית בקוטר "6 (150 מ"מ)

DALLMER YARD AND PARKING DRAIN
conforming to DIN 19599
Incorporating odour controller and removable bucket.
Cast�iron grate, class B (12 ton)
Material: polypropylene, high impact resistance.
Dallbit: drain with bitumen membrane collar 
500x500mm, 4.7mm thick welded on the factory.
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 8"/4" � נקזים לחניוני רכב 

YARD & PARKING DRAINS   1.5 טון + 12 טון עם ניקוז כפול יציאה אופקית "4 100 מ"מ

מק"ט 860262�3 נקז חניון "4/"8
מעמס 1.5 טון

605.0 DN 100 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, שטחים ציבוריים 

או חצרות מרוצפות.

 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 (188 מ"מ) ויציאה 

אופקית "4 (100 מ"מ) מיועד לחיבור לצינור עם ראש 
שקוע 110 מ"מ או לצינור פלדה/יציקה עם קונפיקס 

מחבר גמיש.

 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן קשיח + מסגרת עליונה 

מרובעת (מ�PP) בגודל 244/244 מ"מ
ובתוכה רשת יציקה בגודל 226/226 מ"מ ובעובי 22 

מ"מ לניקוז המים על פני שטח המיסעה.
בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל משקעים 

ואשפה וכן כנף אל חוזר המונע הצפות במקרים של מים 
חוזרים. 

 כושר קליטה וניקוז: 252 ליטר בדקה, לשטח של 

כ�150 מ"ר, (כשמפלס המים מעל הנקז הוא 15 מ"מ,  
ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף 

האל חוזר).
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי

 ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט  860361�3 נקז חניון "4/"8
מעמס 12 טון

605.1 DN 100 12 Ton

(3�קולטן זהה לקולטן הנ"ל (מק"ט 860262
אך בהבדל כושר המעמס המתאים ל�12 טון נקודתי, 

וזאת במסגרת העליונה בגודל 260/260 מ"מ העשויה 
אף היא מיציקת פלדה (במקום מסגרת מפוליפרופילן) 

בעובי 28 מ"מ ובתוכה רשת יציקה בגודל 226/226 
מ"מ.

מסגרת הפלדה העליונה מגדילה לפיכך את כושר 
המעמס הנקודתי מ�1.5 טון ל�12 טון

(מעמס כולל 48 טון).
יציאה אופקית בקוטר "4 (100 מ"מ) מתאים לחיבור 

לצינור עם ראש שקוע 110 מ"מ או לצינור פלדה/יציקה 
עם קונפיקס – מחבר גמיש.
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דגם פלנג': מיועד לשיטת ניקוז כפול בשילוב עם קולר 
 JAEGER או קולר איטום PVC, EPDMאיטום מ�

המומלצות לשילוב עם חומרי אטימה על בסיס משחות 
מריחה צמנטיים או ביטומניים  אטימים למים.

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות
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8"/4" � נקזים לחניוני רכב דגם פלנג' 

 YARD & PARKING DRAINS  יציאה אופקית "4 (100מ"מ) 1.5 טון + 12 טון עם ניקוז כפול

מק"ט 861368�3 נקז חניון
פלנג' "4/"8 � מעמס: 1.5 טון

615.0 DN 100 FLANGE 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה בשיטת ניקוז 

  PVC או JAEGER ,EPDM כפול בשילוב עם קולר איטום
ע"י טבעת פלב"ם וברגים. 

 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 ויציאה אופקית "4 מתאים 

לחיבור לצינור עם ראש שקוע 110 מ"מ או לצינור 
פלדה/יציקה עם קונפיקס, מחבר גמיש 100/100.

 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן קשיח כולל מאריך עליון 

לריצוף (ניתן לקיצור או הגבהה) המסתיים בגובה משטח 
המסעה במסגרת מרובעת בגודל 240/240 מ"מ ובתוכה 

רשת יציקה בגודל 226/226 מ"מ ובעובי 22 מ"מ .
כולל סל איסוף משקעים תחת הרשת + כנף אל חוזר 

למניעת הצפות במים חוזרים.

 כושר קליטה וניקוז: 252 ליטר בדקה  לשטח של 

כ�150 מ"ר, (כשמפלס המים מעל הנקז הוא 15 מ"מ, 
ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף 

האל חזור). 

מק"ט 861467�3 נקז חניון
פלנג' "4/"8 � מעמס: 12 טון

615.1 DN 100 12 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה עם ניקוז כפול.

קולטן זהה לקולטן הנ"ל (מק"ט 861368�3) אך בהבדל 
כושר המעמס המתאים ל�12 טון. הבדל זה בא לידי ביטוי 

במבנה העליון במסגרת המרובעת של המאריך לריצוף 
המיוצר מיציקת פלדה בעובי 28 מ"מ שבתוכה מונחת 

הרשת המרובעת אף היא מיציקת הפלדה.

גודל מסגרת הפלדה היא 260/260 מ"מ שבתוכה רשת 
יציקה  בעובי 22 מ"מ ובגודל 226/226 מ"מ.

בנוסף, על גבי הפלנג' (צלחת מ�PP) ניתן לחבר טבעת 
פלב"ם + 6 ברגי פלב"ם לחיבור קולרי האיטום
מ� EPDM, JAEGER  או  PVC (בתשלום נוסף)

PVCJAEGER

EPDM
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 8"/4" � נקזים לחניוני רכב "דלביט" 

1.5 טון + 12 טון עם צווארון איטום וניקוז כפול � יציאה אופקית "4 � 100 מ"מ

מק"ט 862365�3 נקז חניון "4/"8
דלביט�מעמס 1.5 טון

615 DN 100 DALLBIT 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה עם איטום ע"י 

יריעה ביטומנית מתחת לשכבת המיסעה.
 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8  ויציאה אופקית "4 (100 

מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע 110 מ"מ 
או לצינור פלדה/יציקה עם קונפיקס מחבר גמיש.

 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן קשיח כולל מאריך עליון 

לריצוף (ניתן לקיצור או הגבהה) המסתיים בגובה משטח 
המסעה במסגרת מרובעת בגודל 240/240 מ"מ ובתוכה 

רשת יציקת פלדה בגודל 226/226 מ"מ ובעובי 22 
מ"מ בדופן המאריך העליון קיימים חריצים אנכיים לתיעול 

המים לפתח הניקוז התחתון בגובה שכבת האיטום. 
בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל משקעים 

ואשפה וכן כנף אל חוזר למניעת הצפות במים חוזרים.

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי
4.7 מ"מ ובקוטר 500 מ"מ המולחם לגוף הנקז במפעל 
בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובתוספת חיזוק של טבעת 

וברגי פלב"ם.

 כושר קליטה וניקוז: 252 ליטר בדקה לשטח של 

כ�150 מ"ר, (כאשר מפלס המים מעל הנקז הוא
15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י 

שליפת כנף האל חוזר).
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי

 ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 862464�3 נקז חניון "4/"8
"דלביט"�מעמס 12 טון

615.1 DN 100 12 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה בשיטת ניקוז 

(3�כפול. קולטן זהה לקולטן הנ"ל (מק"ט 862365
אך בהבדל כושר המעמס המתאים ל�12 טון נקודתי 
(מעמס כולל 48 טון), וזאת בגין המסגרת העליונה של 

המאריך לריצוף המיוצר עם מסגרת מיציקת פלדה 
בעובי 28 מ"מ שבתוכה ובתוכה רשת יציקה בגודל 

226/226 מ"מ.
מסגרת הפלדה העליונה מגדילה לפיכך את כושר 

המעמס הנקודתי מ�1.5 טון ל�12 טון.
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KLENKMATIK מטיק� קלנק
קולט מים רב תכליתי � יציאה אנכית/אופקית "4

5�מק"ט 730169
K-1 מטיק דגם�קלנק

KLENKMATIK TYPE K-1 DN 100

 קולט מים רב תכליתי � פעולות של שלושה מוצרים:

1. מאסף מים משטח פתוח (חצר, חניה, מקלט וכד'), 
יציאה אנכית בקוטר "4 (100 מ"מ).

2. כנף אל חוזר הננעל ונאטם אוטומטית (בעזרת אטם 
גומי בחלקו העליון של הקולטן) לאחר ריקון המים 

הנכנסים. בעזרת ציר קפיצי הכנף חוזרת וננעלת ומונעת 
הצפות במקרים של מים חוזרים (ביוב או מי גשם) 

ובנוסף מונעת חדירה של חולדות ועכברים דרך 
הצנרת לתוך המבנה.

3. משמש כמחסום ריח בעת התחברות לצנרת ביוב.
 גוף הקולטן: מיוצר מ�ABS קשיח וכן הרשת העליונה 

הנעולה עם 4 ברגי פלב"ם אנטי ונדל.

 מעמס נקודתי: על הרשת 1.5 טון

(מותנה בפרט ביטון).

 כושר קליטה וניקוז: 168 ליטר בדקה לשטח של 

כ�100 מ"ר.
,53.6-371-Z מתאים לתקן גרמני

 ISO 9001 ותקן האיכות EN-1253 תקן אירופאי

5�מק"ט 730060
K-2 מטיק דגם�קלנק

KLENKMATIK TYPE K-2 DN 100

(5� קולט מים זהה לנ"ל (מק"ט 730169

אך עם יציאה אופקית בקוטר "4 (100 מ"מ).
היציאה בקוטר "4 בזוית שיפוע של 3°.

 כושר קליטה וניקוז:  114 ליטר בדקה לשטח של 

כ�70 מ"ר.

3 מוצרים באחד!!!
1. מאסף מים
(גשם או שטיפה)

2. מחסום לריח חוזר
(מפחית ריח מצנרת ביוב)

3. אל�חוזר
(מונע מים חוזרים, ביוב, גשם, עכברים וחולדות)

אטם גומי – לאיטום ומניעת ריח

כנף מאסף מים/אל חוזר

ציר מיסבים

קפיץ נועל 
כנף מים

K-1

K-2
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 קולרי איטום "דלביט" לשילוב עם יריעות איטום ביטומניות
איטום סביב צינורות �לרצפות, לגגות ולקירות) בקטרים "2 + "3 + "4 + "6

פרטי איטום שונים ע"י קולר ביטומני לאיטום 
PIPE SLEEVE COLLARS    סביב צינורות חוצים

נכון!
חבק מגומי 
תרמופלסטי

+ בנד פלב"ם
+ קולר איטום 
ביטומני מסוג 

"דלביט" לאיטום 
סביב צינור

  X !לא נכון
איטום סביב 

צינור ע"י בניית 
קובית בטון

הערה חשובה !
במדינות עם אקלים חם כישראל יש 

להוסיף בנד מפלב"ם על מנג'ט הגומי 
החובק את הצינור.

השיטה הנכונה 
המהירה והבטוחה 
לאיטום סביב 
צינורות
מ �"2 עד "6

חדירת מים בין 
הצינור לקוביית 
הבטון

איטום

קולר איטום ביטומני 
סביב צינור מתחת 

לריצוף

קולר בקיר מרתף

חבק פלב"ם
מצורף לכל קולר
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 קולרי "דלביט" לאיטום ביטומני סביב צינורות
 PIPE SLEEVE DALLBIT    מתאים ליריעות ביטומניות בריתוך �בקטרים: "6" + 4" + 3" + 2 

 4�מק"ט 892027
קולר "דלביט" "2 50 מ"מ (כולל חבק פלב"ם "2)

PIPE SLEEVE DALLBIT DN 50

4.7 מ"מ בקוטר  BR-2 דלביט": קולר ביטומני מסוג"
500 מ"מ המולחם במפעל לבסיס הפלנג' בלייזר אינפרא 

אדום, כשבמרכזו חבק מיוחד מגומי תרמופלסטי עם 
קדח בקוטר 50 מ"מ ("2) המיועד להעביר דרכו צינור 

אנכי מפלסטיק או מתכת, בקוטר 50 מ"מ (תוך איטום 
מושלם סביב הצינור) העובר דרך הרצפה ודרך שכבת 
האיטום. הצווארון הביטומני נועד להתחבר ע"י הלחמה 
לשכבת האיטום הביטומנית וליצור מערכת הומוגנית 

מושלמת. בנוסף, קיימת אופציה לחיבור 2 צינורות 
נוספים בקוטר של עד 25 מ"מ (ראה שרטוט). וזאת, 

בעזרת 2 פיטמות גומי בולטות ומדורגות במספר קטרים 
(עד 25 מ"מ).

אלמנט זה חוסך את הצורך בבנית קוביות בטון סביב 
הצינור.

Type DN 50 for one plastic pipe DN 50
and two water up to 25mm.                                                      
DALLBIT: pipes sleeve with bitumen membrane
collar 500x500mm welded on at the factory

 4�מק"ט 892065
קולר "דלביט" "4 100 מ"מ (כולל חבק פלב"ם "4) 

PIPE SLEEVE DALLBIT DN 100

4.7 מ"מ בקוטר BR-2 דלביט": קולר ביטומני מסוג"
500 מ"מ המולחם במפעל לבסיס הפלנג' בלייזר אינפרא 
אדום, כשבמרכזו חבק מיוחד מגומי תרמופלסטי עם קדח 
צינור אנכי  100 מ"מ ("4) המיועד להעביר דרכו  בקוטר 
איטום  (תוך  מ"מ   110 בקוטר  מתכת,  או  מפלסטיק 
מושלם סביב הצינור) העובר דרך הרצפה/קיר ודרך שכבת 
הלחמה  ע"י  להתחבר  נועד  הביטומני  הצווארון  האיטום. 
הומוגנית  מערכת  וליצור  הביטומנית  האיטום  לשכבת 

מושלמת, כשהצינור משתלב בתוכה. 
סביב  בטון  קוביות  בבנית  הצורך  את  חוסך  זה  אלמנט 
נשם  לצינור  גם כבסיס  זה משמש  בנוסף, פרט  הצינור. 

אוורור לגגות עם יריעות ביטומניות (דוגמת מקל סבא).
DALLMER pipe sleeve with a wide bonding flange, used 
to prevent water infiltration or seepage where  a pipe 
passes through a floor/wall.                                                                                                                       
Material: flexible termoplast rubber sealing.                                                                                               
Dallbit: pipe sleeve with bitumen membrane collar 
500x500mm welded on at the factory.
Type DN 70, DN 100 & DN 150 for a single pipe.                                                                                                 

 4�מק"ט 892041
קולר "דלביט" "3 70 מ"מ (כולל חבק פלב"ם "3)

PIPE SLEEVE DALLBIT DN 70

(4�פרט זהה לפרט המתואר להלן (מק"ט 892065
אך מתאים לשילוב צינורות בקוטר "3 (75 מ"מ).

4�מק"ט 892096
קולר "דלביט" "6 150 מ"מ (כולל חבק פלב"ם "6)

PIPE SLEEVE DALLBIT DN 150 

(4�פרט זהה לפרט המתואר להלן (מק"ט 892065
אך מתאים לשילוב צנורות בקוטר "6 (160 מ"מ)

100/150

הערה חשובה !
במדינות עם אקלים חם כישראל יש 

להוסיף בנד מפלב"ם על מנג'ט הגומי 
החובק את הצינור.

חבק פלב"ם
מצורף לכל קולר
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"TISTO" קולרי איטום מסוג 
 PIPE SLEEVE TISTO גרמניה JAEGER תוצרת

קולר "TISTO" לאיטום סביב צינורות 
חוצי רצפות, תקרות וקירות

כולל מנג'ט מגומי תרמופלסטי ב�5 קטרים
(כולל חבק פלב"מ מ� "2 עד "6)

חב' M.B.M.i בשיתוף עם חברת "דלמר" גרמניה 
TISTO מספקת קולרי איטום חרושתיים ומקצועיים מסוג

לאיטום סביב צינורות חודרי רצפה או קיר.
הקולר יוצר התחברות מושלמת לחומרי האיטום במריחה 
מסוג צמנטי או ביטומני (שלא על בסיס סולבנט תוקף) 
דבר המעניק ביטחון מלא כנגד כשלים ונזילות בין הקולר 

המורכב סביב צינורות חוצי רצפות / תקרות מקוטר 

3/4 ועד "6 (כולל מנג'ט מגומי טרמופלקסי במרכז 
החובק ואוטם הצינור). בנוסף כל קולר מ�"2 ועד "6 מגיע 

עם בנד פלב"ם המחזק את הממשק בין המנג'ט לצינור.

340�4�מק"ט 893024

TISTO מנג'ט גומי + צווארון  33/33 ס"מ
לאיטום סביב צינור "2 (50 מ"מ)

340�4�מק"ט 893048

TISTO מנג'ט גומי + צווארון 33/33 ס"מ
לאיטום סביב צינור "3 (75 מ"מ)

340�4�מק"ט 893062

TISTO מנג'ט גומי + צווארון 50/50 ס"מ
לאיטום סביב צינור "4 (110 מ"מ)

340�4�מק"ט 893093

TISTO מנג'ט גומי + צווארון 50/50 ס"מ
לאיטום סביב צינור "6 (160 מ"מ)

336�1�מק"ט 144058

TISTO מנג'ט גומי + צווארון 10/10 ס"מ
לאיטום סביב צינור "1/2 מתחת לחיפוי אריחים

(מתאים לחדרי ממ"ד, מקלחונים וחדרים רטובים).

100/100 מ"מ
לקוטר "1/2

DN50 / DN70 / DN100 / DN150
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MBM � חלק מאולם התצוגה ב 



הכל מתנקז בסופו של דבר

ב - אמ.בי.אמ
העתיד בתחום הניקוז והאיטום

אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ
MARKETING BUILDING MATERIALS

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, פארק טכנולוגי מודיעין, 71713
טל: 08�8509595, 08�8509594 פקס

Email: info@mbmi.co.il  |  www.mbmi.co.il  


