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SitaCarport
Temiz optikte  
güvenli drenaj.

+   Sundurmalar için mükemmel çözüm
+    İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
+    DIN EN 612'ye göre yağmur iniş  

borularına bağlantı, 6 parçalı
+   Çinko veya bakır kaplama seti 

ile temin edilebilir



Kullanım alanları   Araç sundurmalarının yağmur suyunun tahliye edilmesi için

Malzeme  Poliüretan

Bağlantı türü  Yakalık

Yapı şekli  dikey

Renk  Sarı

Yüzey  Pürüzsüz

Sıcaklık direnci min.   –20 °C

Sıcaklık direnci maks.   80 °C

Malzeme sınıfı   B2 normal alevlenebilir

Genel nitelikler   Temiz, kabarcık, gözenek, çatlak ve benzeri yok

Özellikler  + Isı yalıtımlı
                          +  Mükemmel hava koşulları mukavemeti (UV/IR ışınımı)
                        +  Çevre şartlarından doğan klasik etkilere karşı dirençli 
  + Darbeye ve çarpmalara dayanıklı 
  + Uzun ömürlü

İşleme    Teknik durumun genel kabul gören kuralları (aaRdT) ile Sita Bauelemente 
GmbH firmasının montaj örnekleri ve montaj talimatları esas alınmıştır. 
Montaj örnekleri sadece birer inceleme detayı olarak işlev görür ve bağlayıcı 
olmayan genel bir öneridir. Uygulama sadece şematik biçimde gösterilmiş 
olup, hiç bir durumda yetkili uzman şirketlerin gerekli tesis, detay ve montaj 
planlamasının yerine geçmemektedir. Uygulanabilirlik, tamlık ve ölçüler 
ilgili inşaat projesindeki müşteri/planlayıcı/işleyici vs. tarafından kendi 
sorumluluğu çerçevesinde kontrol edilmeli ve yerel koşullara göre uyarlanmalı 
ya da tasarlanmalıdır. Harici donanımlar şematik olarak tamlık ve doğruluk 
bakımından güvence verilmeden gösterilmiştir. Pusulalar, işleme yönetmelikleri 
ve sistem ruhsatlarında yer alan ilgili teknik veriler dikkate alınmalıdır. 

Ürün özellikleri

SitaCarport
Ürün özelliklerine genel bakış:
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SitaCarport sundurma süzgeci, poliüretandan, ısı yalıtımlı, 35 mm su 
yüksekliğinde 4,0 l/s akış debisi, çatı su yalıtım sisteminin homojen bağlantısı 
için isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı Yakalıkli (495 x 495 mm), 
bağlantı yakalığının ek emniyeti ve çakıl tutucunun oturması için sabitleme 
halkalı. Çakıl tutucu ve bir DN 100 iniş borusuna bağlantı için bakır veya 
çinko düşey boru seti dahil komple teslimat ve uzman montaj.

Performans metni Teknik çizim 

SitaCarport

Anma çapları, karot delme ve ürün numaraları

Anma çapı  
DN

Karot  
delme/girinti  

(mm)

Kaplama başlıklı 
model

Ürün numarası

95 Ø 128
Bakır 29 29 xx

Çinko 29 28 xx

xx = İsteğe bağlı bağlantı yakalığı için ürün sonu kodu, bkz. sayfa 49

Sundurma süzgeci
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SitaCarport havalandırılmış çatı üst yapısındaSitaCarport

 SitaCarport bileşenleri:
1.1  SitaCarport kaplama seti
1.2 SitaCarport
1.3 SitaCarport çakıl tutucu

Teknik kurallara göre havalandırılmış 
çatı konstrüksiyon ile:

+ su yalıtımı

+ gömülü kalıp

+ taşıyıcı konstrüksiyon

Parçalar Çatı üst yapısı
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