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תקציר אינפורמטיבי (סוגים, שיטות ואיטום)

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 
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לנוחיותך ניתן לראות את הנקזים בתצוגה מרשימה ומקצועית
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