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Ważne! Konieczne elementy systemu do artykułu nr: 13779.CCOX: Attikastar – odpływ o dużej prędkości
przepływu, kołnierz dociskowy (do połączenia z paroizolacją), rura z kielichem, czwórnik dwupłaszczowy Attikastar,
rura spustowa z kielichem, rura odprowadzająca z czyszczakiem, uszczelki, obejma rurowa z trzpieniem, środek
poślizgowy - patrz karta katalogowa LX 803.

LORO-ATTIKASTAR – odpływy o dużej prędkości przepływu
z kołnierzem zaciskowym, system podciśnieniowy
do stosowania z membraną dachową bitumiczną lub z tworzywa sztucznego,
zgodnie z DIN EN 1253, ze stali, cynkowane ogniowo
LORO-ATTIKASTAR gwarantuje dużą prędkość przepływu, składa się ze wpustu dachowego oraz kołpaka zasysającego ze stali szlachetnej.

LORO-ATTIKASTAR – system odwodnienia dachów z attyką
Ważne! Konieczne elementy systemu do artykułu nr: 13766.CCOX: Attikastar – odpływ awaryjny, kołnierz
dociskowy (do połączenia z paroizolacją), rura z kielichem, czwórnik dwupłaszczowy Attikastar, rura spustowa z
kielichem, kolanko 45°, uszczelki, obejma rurowa z trzpieniem, środek poślizgowy - patrz karta katalogowa LX 766.

Elementy
systemu

System podciśnieniowy
Wpust dachowy

Wpust awaryjny

13779.CC0X

13766.CC0X

Kołnierz dociskowy LORO
do połączenia z paroizolacją
bitumiczną lub z tworzywa
sztucznego

Czwórnik dwupłaszczowy
do przyłączenia dwóch
rur doprowadzających do
rury spustowej

13228.070X

13517.DCCX

z kołnierzem zaciskowym, do
stosowania z membraną
dachową bitumiczną lub z
tworzywa sztucznego

DN 70

wpust dachowy, karta
katalogowa: LX 803

wpust awaryjny, karta
katalogowa: LX 766

Karty produktów można pobrać ze strony www.loro.de.
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Schemat montażu wpustów dachowych
3

Wpust awaryjny

Wpust dachowy
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Śruby z łbem sześciokątnym
1. LORO-ATTIKASTAR
2. Kołnierz dociskowy LORO
3. Czwórnik dwupłaszczowy
LORO
4. Rura spustowa LORO-X
5. Rura odprowadzająca LORO

z podkładkami
Nakrętki sześciokątne M12
z nakładkami z tworzywa
sztucznego
i podkładkami
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Kołnierz przyłączeniowy

Zbiornik przelewowy

Podstawa

Kołnierz dociskowy*
Kołnierz dociskowy*

Zgodnie z DIN 1986, część 30, konserwację odpływów LORO ATTIKASTAR należy wykonywać co pół roku.

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG
Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Tel.: +49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03
Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de
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Element odpływowy

Stan techniczny: wrzesień 2008
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

* można z nich zrezygnować, jeżeli zastosowano membranę dachową bitumiczną
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Kołpak zasysający
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Kołpak zasysający

7. Przykręcić kołpak zasysający do podstawy,
używając 3 załączonych śrub i podkładek.
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Kołnierz przyłączeniowy
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Kołnierz przyłączeniowy

5

Podstawa

4

Kołnierz dociskowy

3

Membrana dachowa

2
Kołnierz dociskowy

1
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6. Przykręcić kołnierz
przyłączeniowy, używając 6 nakrętek sześciokątnych
M 12 oraz podkładek. Moment dokręcania: 20 Nm
(membrana dachowa bitumiczna) lub 65 Nm
(membrana z tworzywa sztucznego).
Na gwinty nałożyć dołączone kapturki z tworzywa
sztucznego.
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Zbiornik przelewowy

5. Podstawa

Podstawa

4.Tylko do membran dachowych z tworzywa sztucznego.

Kołnierz dociskowy
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3.
Użyć kołnierza przyłączeniowego jako szablonu do
zaznaczenia otworów. Do membran dachowych
bitumicznych nie trzeba stosować kołnierzy dociskowych.
Aby zachować szczelność, należy położyć dwie warstwy
membrany bitumicznej w miejscach połączeń.

2.Tylko do membran dachowych z tworzywa sztucznego.

1.Wyciąć izolację termiczną odpowiednio do kształtu
odpływu. Włożyć element odpływowy w izolację
termiczną.

Membrana dachowa
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2
Kołnierz dociskowy

1
Element odpływowy

VL LFL ATTIKASTAR DRUCK PL S 2

2

Instrukcja montażu

Przykręcić kołpak zasysający do podstawy,
używając 3 załączonych śrub i podkładek.

Przykręcić kołnierz przyłączeniowy, używając 6
nakrętek sześciokątnych M 12 oraz podkładek.
Moment dokręcania: 20 Nm (membrana dachowa
bitumiczna) lub 65 Nm (membrana z tworzywa
sztucznego).
Na gwinty nałożyć dołączone kapturki z tworzywa
sztucznego.
Ustawić zbiornik przelewowy na podstawie.

Podstawa

Tylko do membran dachowych z tworzywa
sztucznego.

Użyć kołnierza przyłączeniowego jako szablonu
do zaznaczenia otworów. Do membran dachowych
bitumicznych nie trzeba stosować kołnierzy
dociskowych. Aby zachować szczelność, należy
położyć dwie warstwy membrany bitumicznej w
miejscach połączeń.

Tylko do membran dachowych z tworzywa sztucznego.

Wyciąć izolację termiczną odpowiednio do kształtu
odpływu. Włożyć element odpływowy w izolację
termiczną.
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