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 Instrukcja montażu 
Wpust balkonowy

1. Informacje ogólne
Podczas instalacji elementów systemu odwodnienia dachów 
płaskich należy uwzględnić wymagania zamieszczone 
w poniższych normach:
EN 12056, EN 752, DIN 1986-100, DIN 18531, DIN 18195, DIN 18234.
W normach tych zamieszczono wymagania dotyczące 
następujących kwestii:
 •  Wpusty muszą być zainstalowane w najniższym punkcie 

balkonu/tarasu.
 •  W podkonstrukcjach wykonywanych ze stalowej blachy 

falistej, otwory o średnicy do 300 mm muszą być 
wzmocnione za pomocą płaskiej blachy wzmacniającej.

 •  Korpusy główne wpustów balkonowych należy 
przymocować do podkonstrukcji.

 •  Należy zwrócić uwagę, aby nadbudowa wpustu została 
osadzona na powierzchni balkonu/tarasu w sposób 
równomierny.

 •  Wpusty balkonowe nie mogą być instalowane podczas 
wylewania żelbetowej płyty dachowej. Po wstępnym 
związaniu betonu w żelbetowej płycie dachowej należy 
wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i zamontować 
wpusty dachowe zgodnie z instrukcją montażu 
i obowiązującymi normami.

 •  Wpusty balkonowe muszą być łatwo dostępne, aby 
ułatwić wykonywanie prac konserwacyjnych.

 •  Jeśli jest to wymagane, wpusty balkonowe i rury spustowe 
z którymi są one łączone muszą zostać zabezpieczone 
w celu przeciwdziałania penetracji w głąb dachu 
skondensowanej pary wodnej.

 •  Przeglądy konserwacyjne wpustów dachowych należy 
wykonywać co najmniej dwa razy w roku. Podczas 
wykonywania prac konserwacyjnych należy uzupełnić 
wszystkie brakujące elementy i sprawdzić stan wszystkich 
połączeń (w tym połączeń śrubowych).
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Zastosowanie
do grawitacyjnego odprowadzenia wody 
deszczowej z tarasów i balkonów
Materiał korpusu: 
Poliuretan
Właściwości ogólne: 
-  Odporność na długotrwałe działanie 

temperatury w zakresie od -20 do 80°C
-  Do bezpośredniego łączenia z rurami PVC i PP
- Minimalna nośność H 1,5 = 1,5 kN
- Śrubowe mocowanie kratki ochronnej*

* kosz żwirowy sprzedawany osobno, śruby montażowe dołączone do wpustu
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2. Informacje techniczne

3. Rysunki

PROSTY

Rozmiar

DN DN/OD

50 50

70 75

SKOŚNY

Rozmiar

DN DN/OD

50 50

70 75

NADBUDOWA

Rozmiar

A (mm) B (mm)

218 255
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4. Instrukcja montażu wpustu balkonowego

rys. 4

rys. 6

rys. 5

rys. 7

4.1  Zaznaczyć zgodnie z projektem na powierzchni balkonu/
tarasu położenie otworu pod wpust balkonowy. Upewnić 
się, ze otwór zostanie wykonany w najniższym punkcie 
balkonu/tarasu.

4.2  Jeśli podkonstrukcja jest wykonana z blachy falistej/
trapezowej nalezy przykręcić płaską blachę wzmacniającą.

4.3  Wywiercić otwór w paroizolacji w taki sposób, aby nie 
utrudnić montażu wpustu (Ø 210 mm). „Paroizolację zgrzać 
lub przykleić do blachy wzmacniającej.”

4.4  W izolacji termicznej należy wyciąć otwór dopasowany do 
kształtu wpustu. Nie powinno być różnicy wysokości między 
zamocowanym wpustem a powierzchnią izolacji.

4.5  Wsunać wpust balkonowy w warstwę izolacji termicznej, 
a następnie przymocować za pomocą wkrętów. Upewnić 
się, że wkręty są poprawnie przykręcone do blachy.

4.6  Materiał hydroizolacyjny dachu przymocować do kołnierza 
wpustu za pomocą kleju lub przez zgrzanie (należy 
postępować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 
przez producenta hydroizolacji).

4.7  Ustawić koszyk zabezpieczający przed przedostawaniem 
się liści. UWAGA: koszyk nie jest integralną częścią wpustu, 
należy go dokupić osobno.

4.8  Wkręcić śruby mocujące koszyk do wpustu.
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5. Instrukcja montażu wpustu balkonowego z nadbudową
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rys. 9

rys. 12

rys. 15

rys. 18
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5.1  Zaznaczyć zgodnie z projektem na powierzchni 
dachu położenie otworu pod wpust dachowy 
(Ø 210 mm/Ø 260 mm). Upewnić się, ze otwór zostanie 
wykonany w najnizszym punkcie dachu. 

5.2  Jeśli podkonstrukcja jest wykonana z blachy falistej/
trapezowej, do jej powierzchni należy przykręcic płaską 
blachę wzmacniającą. 

5.3  Wpust nałożyć na blachę wzmacniającą i przymocować 
mechanicznie.

5.4  Wokół korpusu wpustu dachowego przykleić lub zgrzać 
paroizolacje.

5.5   W otwór wlotowy wpustu wcisnąć pierscień uszczelniający.
5.6  Blok izolacji termicznej należy uformować w taki sposób, 

aby możliwe było wsunięcie koncówki nadbudowy w otwór 
wlotowy wpustu. Upewnić się, że górna powierzchnia 
wpustu znajduje się na równi z powierzchnią izolacji.

5.7  Włożyć nadbudowę w otwór.
5.8  Upewnić się, że koncówka nadbudowy została wsunięta 

w pierscień uszczelniający, a następnie przymocować 
wpust mechanicznie.

5.9  Materiał hydroizolacyjny dachu przymocować do kołnierza 
wpustu za pomocą kleju lub przez zgrzanie (należy 
postępować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 
przez producenta hydroizolacji). Upewnić się, że wlot wpustu 
i otwory śrubowe zostały ustawione w sposób prawidłowy.

5.10  Ustawić koszyk zabezpieczający przed przedostawaniem 
się liści. UWAGA: koszyk nie jest integralną częścią wpustu, 
należy go dokupić osobno.

5.11 Wkręcić śruby mocujące kosz do wpustu.


