
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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