
TGS-30 / 40
Vandálbiztos kontrollaknák könnyű járműforgalommal terhelt tetőfelületekre

ELŐNYÖK
Járműforgalommal terhelt tetőfelületekhez is használható 
A tetőösszefolyó típusától függetlenül zöldtetőknél és kavicsolt tetőnél is beépíthető 
Anyaga ütés- és UV-álló, 
Többféle vízelvezetési rendszerhez használható, akár dréncsövek fogadására is alkalmas 
Fedlapja lépésálló és zárható 
Öntözőberendezések szerelvényeinek fogadására is alkalmas 
Felületi víz bevezetését egy szűrőn keresztül biztosítja 
Megakadályozza a napfény bejutását ezáltal a vegetációs folyamatokat a tetőösszefolyó körül

-kőburkolat

-fektető réteg

-VLF-200 szűrőréteg (opcionális)

-zúzalék ágyazat

-DiaMassive-25 drénlemez

(zúzalékkal kitöltve)

- VLU-300 mechanikai védőréteg

-vízszigetelés

-szerkezet/további rétegrend

KIÍRÁSI SZÖVEG
Rendkívül stabil, négyszögletű akna erős polipropilén házzal, megnövelt támasztási felü-
lettel és rácsos, acél fedlappal, 4 db reteszelhető dréncső csatlakozással (D52 mm). Külö-
nösenajánlott nyilvános, és könnyű járműforgalommal terhelt tetőfelületekre, vagy vandaliz-
musveszélyes helyekre. Aknaház színe: bézs, RAL 7032; Fedélszín: fekete, 
Méret: TGS-30: 30x30x30 cm (hxszxm); TGS-40: 40x40x30 cm (hxszxm)
Tömeg: TGS-30: 16,5 kg/db; TGS-40: 25,8 kg/db.

Termék: DIADEM® TGS-30 / 40 
Gyártói nyilatkozat: APP  Kft. 
Weboldal: www.diadem.com

ALKALMAZÁSTECHNIKA

A TGS termékek a közterületre eső, vagy köny-
nyű járműforgalommal terhelt felületek felé-
pítményének kirekesztése mellett biztosítják a 
tető akadálytalan vízelvezetését, az összefolyók 
szakszerű karbantarthatóságát, valamint védik a 
szerkezetet az erőszakos hatásokkal szemben.
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100% újrahasznosítható

MŰSZAKI ADATOK
 Magasság (cm) 30

30 / 40

 Hosszúság (cm) 30 / 40

 Vízelvezető nyílások (cm) 19,4x0,6 / 20x0,6

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedé-
lyével lehetséges.Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk. • 09051300
  

70 / 72 Vízelvezetési felület (cm2)

 Drénbekötési nyílás, retesszel D=52mm (db) 4

 Anyag (ház) polipropilén

 Szín (ház) RAL 7032

 Szélesség (cm)

Green Up the Roof!

acél

DIADEM® RÉTEGREND

 Szín (rács) fekete

16,5 / 25,8 Tömeg (kg/db)

 Anyag (rács)

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

140301-140302


