
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 !

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