
Olyan egyedi 
mint az 
Ön igényei. Vízelvezető rendszerek

Homlokzati folyóka
Terasz résfolyóka

Homlokzati résfolyóka
Résfolyóka rátét

Parkolóház folyóka

Lemezfolyóka program



technológia 
Intelligens

minden környezethez.

Az Ön elvárásai nagyok,
a mi igényességünk szintén.

Homlokzatok, teraszok és parkolóházak vízelvezetésénél 
különleges kihívásoknak kell eleget tenni, melyek nem csupán a 
vízelvezető folyókákra vonatkoznak, hanem azok környezethez 
való illeszkedésére is. Intelligens lemezfolyóka rendszerünkkel 
ideális megoldást nyújtunk minden egyedi igényre. És mindez 
minek köszönhető? Az intelligens termékeknek, a szakértői 
tanácsadásnak, és a nagy adag lelkesedésnek.

 



BG-FA Homlokzati folyókák 
gyalogos terhelésre  |  4-15. o.

BG-TE Terasz résfolyókák 
gyalogos terhelésre  |  16-19. o.

FILCOTEN® Résfolyóka rátétek 
C terhelési osztályig  |   22-25. o.

BG-PA Parkolóház folyókák 
D terhelési osztályig  |  26-29. o.

BG-FA Homlokzati résfolyókák 
gyalogos terhelésre  |  20-21. o.

Tökéletes csapatmunka 
a legjobb eredményért.

A BG Lemezfolyókák a legmagasabb igényeket kielégítve a 
legnagyobb precizitással, kiváló minőségű acélból készülnek.  
A különböző, egymással kompatibilis alkatrészeknek köszönhetően 
beépítésük rendkívül széles körű. Építészekkel és más magas 
kvalitású szakemberekkel való szoros együttműködésben olyan 
komplett műszaki megoldásokat hoztunk létre, melyek a legegyedibb 
építészeti igényeket is kielégítik. 
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A horganyzott és rozsdamentes acél homlokzati folyókáinkat az alacsony 
magasságuk mellett maximális vízátfolyási teljesítmény jellemzi. Ezáltal ideális 
megoldás minden olyan beépítési területen, ahol alacsony a beépítési magasság, 
pl. terasz, erkély, lapostető esetében.

Különösen nagy variálhatóság a beépítésben.
A BG-FA homlokzati folyókák különösen jól használhatók: a magassági 
különbségek kiegyenlítésére vagy a saját lejtés kialakítására szolgál a magasságban 
állítható folyóka. A fedlapok széles választékát hálós vagy acél rácsok, perforált 
vagy design rácsok illetve hosszbordás és keresztbordás rácsok alkotják.

Beépítési területek
Ideális megoldás teraszok, erkélyek, homlokzatok, lapostetők, házbejárók és más 
hasonló felületek vízelvezetésére.

maximális  teljesítmény.
Alacsony beépítés, 

  gyalogos és kerekesszékes terhelésre

Végeken horony-nút kialakítás
A folyóka végein kialakított horony-nút 
kialakításnak köszönhetően az egyes folyókaelemek 
tökéletesen illeszkednek egymáshoz.

Állítható magasság
A folyókatestek állítható vagy 
fix magasságú kivitelben állnak 
rendelkezésre.

Kétoldali perforáció
A vízelvezetés a folyókalemez két oldalán 
kialakított perforációnak köszönhető.

 



Magasság állító készlet
A magasság állítása beépítés után is lehetséges.

Anyag
A folyókák horganyzott vagy 
rozsdamentes acélból készülnek.

Merevítés
A folyókatestben méterenként 3 db 
merevítő lemez található, melyek a 
beépítés alatti stabil tartást biztosítják, 
megakadályozva a folyóka oldalainak 
összenyomódását.

Csavartartozék
A fedlapok csavarozással rögzíthetők 
a folyókatestbe.

 Előnyök: 

•  nagyon stabil és egyidejűleg könnyű acél folyókatestek

• folyókaelemek FSZ 130, 200 és 250 beépítési szélességben

• 500, 1000 vagy 2000 mm elemhosszak

•  alacsony beépítési magasság, nagy vízátfolyás

•  variálhatóság a magasságállításnak és a különböző tartozékoknak 
köszönhetően

•  ideális megoldás lapostetők, teraszok, erkélyek stb. részére

•  gyalogos és kerekesszékes terhelésre
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BG-FA Lemezfolyókák

Folyókatestek, folyókaszélesség 130 - két oldalon perforált

 FSZ 130 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

zárt folyókatípus 
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
mm

magasság 
mm

súly

39133 39233 FSZ 130, fix magasság 500 55 1,2 kg

39134 39234 FSZ 130, fix magasság 1000 55 2,4 kg

39135 39235 FSZ 130, fix magasság 2000 55 4,7 kg

39143 39243 FSZ 130, fix magasság 500 75 1,4 kg

39144 39244 FSZ 130, fix magasság 1000 75 2,7 kg

39145 39245 FSZ 130, fix magasság 2000 75 5,4 kg

39153 39253 FSZ 130, fix magasság 500 140 2,0 kg

39154 39254 FSZ 130, fix magasság 1000 140 3,9 kg

39155 39255 FSZ 130, fix magasság 2000 140 7,6 kg

Folyókatestek, folyókaszélesség 130 - zárt
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 További magasságok
 ajánlatkérésre

i

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

perforált folyókatípus 
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
 mm

magasság
 mm

súly

39130 39230 FSZ 130, fix magasság 500 55 1,2 kg

39131 39231 FSZ 130, fix magasság 1000 55 2,4 kg

39132 39232 FSZ 130, fix magasság 2000 55 4,7 kg

39140 39240 FSZ 130, fix magasság 500 75 1,4 kg

39141 39241 FSZ 130, fix magasság 1000 75 2,7 kg

39142 39242 FSZ 130, fix magasság 2000 75 5,4 kg

39150 39250 FSZ 130, fix magasság 500 140 2,0 kg

39151 39251 FSZ 130, fix magasság 1000 140 3,9 kg

39152 39252 FSZ 130, fix magasság 2000 140 7,6 kg

39160 39260 FSZ 130, állítható magasság 500 55 - 90 1,6 kg

39161 39261 FSZ 130, állítható magasság 1000 55 - 90 3,1 kg

39162 39262 FSZ 130, állítható magasság 2000 55 - 90 6,1 kg

39180 39280 FSZ 130, állítható magasság 500 90 - 150 2,1 kg

39181 39281 FSZ 130, állítható magasság 1000 90 - 150 4,0 kg

39182 39282 FSZ 130, állítható magasság 2000 90 - 150 8,0 kg

 



cikkszám
horgany-
zott

cikkszám
rozsda-
mentes

tartozék
magasság  

mm
súly

30019 - műanyag BG bűzelzáró padlókifolyóhoz DN 100 0,2 kg

39700 39705 BG-FA kifolyó elem FSZ 130, DN 100, H  = 1000 mm 55 2,9 kg

39701 39706 BG-FA kifolyó elem FSZ 130, DN 100, H = 1000 mm 75 3,2 kg

39702 39707 BG-FA kifolyó elem FSZ 130, DN 100, H = 1000 mm 140 3,8 kg

39703 39708 BG-FA kifolyó elem FSZ 130,DN 100, H = 1000 mm 55 - 90 3,5 kg

39704 39709 BG-FA kifolyó elem FSZ 130, DN 100, H = 1000 mm 90 - 150 4,5 kg

39733 39743 BG-FA kereszt elem 90° FSZ 130, állítható magasság 55 - 90 0,5 kg

39738 39748 BG-FA kereszt elem 90° FSZ 130, állítható magasság 90 - 150 0,6 kg

39731 39741 BG-FA sarok elem 90° FSZ 130, állítható magasság 55 - 90 0,5 kg

39736 39746 BG-FA sarok elem 90° FSZ 130, állítható magasság 90 - 150 0,7 kg

39732 39742 BG-FA T elem 90° FSZ 130, állítható magasság 55 - 90 0,6 kg

39737 39747 BG-FA T elem 90° FSZ 130, állítható magasság 90 - 150 0,7 kg

39370 39380 BG-FA homloklap FSZ 130, fix magasság 55 0,1 kg

39371 39381 BG-FA homloklap FSZ 130, fix magasság 75 0,1 kg

39372 39382 BG-FA homloklap FSZ 130, fix magasság 140 0,2 kg

39373 39383 BG-FA homloklap FSZ 130, állítható magasság 55 - 90 0,1 kg

39374 39384 BG-FA homloklap FSZ 130, állítható magasság 90 - 150 0,2 kg

39396 - csak V2A 
minőségben

BG-FA csavartartozék V2A minden rácshoz
(méterenként 2 db.)

   0,1 kg

Tartozékok FSZ 130 - horganyzott vagy rozsdamentes V2A

Tartozékok részletesen, képekkel a 14. oldalon találhatóak.
i

   Részletes információért és tanácsadásért keresse területi képviselő kollégánkat.
i

•  A vízelvezető folyókák beépítési szélességét és magasságát a beépítési terület sajátosságaihoz kell igazítani, 
azonban a beépítési szélesség nem lehet nagyobb 12 cm-nél.

•  Két oldalon perforált, illetve zárt oldalak - zárt alsó rész.

•  Csatlakozás a tetőcsatornába levezető csatorna segítségével vagy közvetlen csatlakozás a vízelvezető  
csatornába.

•  Az állítható magasságú vízelvezető folyókák esetében a magasságállítás beépített állapotban is lehetséges.
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Fixe Bauhöhe: RB200 (H55)

55

200

fix magasság

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

perforált folyókatípus 
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
 mm

magasság
 mm

súly

42430 42530 FSZ 200, fix magasság 500 55 1,5 kg

42431 42531 FSZ 200, fix magasság 1000 55 2,9 kg

42432 42532 FSZ 200, fix magasság 2000 55 5,8 kg

BG-FA Lemezfolyókák

Folyókatestek, folyókaszélesség 200 - két oldalon perforált

 FSZ 200 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre

 



cikkszám
horgany-
zott

cikkszám
rozsda-
mentes

tartozék
magasság

mm
súly

30019 - műanyag BG bűzelzáró padlókifolyóhoz DN 100 0,2 kg

42670 42680 BG-FA homloklap FSZ 200, fix magasság 55 0,1 kg

42696 - csak V2A 
minőségben

BG-FA csavartartozék V2A hálós rácshoz
(méterenként 2 db.)

   0,1 kg

Referenciák

Tartozékok részletesen, képekkel a 14. oldalon találhatók.
i

Tartozékok FSZ 200 - horganyzott vagy rozsdamentes V2A
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BG-FA Lemezfolyókák

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

perforált folyókatípus
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
mm

magasság  
mm

súly

39430 39530 FSZ 250, fix magasság 500 55 1,7 kg

39431 39531 FSZ 250, fix magasság 1000 55 3,3 kg

39432 39532 FSZ 250, fix magasság 2000 55 6,6 kg

39450 39550 FSZ 250, fix magasság 500 90 2,0 kg

39451 39551 FSZ 250, fix magasság 1000 90 3,9 kg

39452 39552 FSZ 250, fix magasság 2000 90 7,7 kg

39460 39560 FSZ 250, állítható magasság 500 55 - 90 2,1 kg

39461 39561 FSZ 250, állítható magasság 1000 55 - 90 4,1 kg

39462 39562 FSZ 250, állítható magasság 2000 55 - 90 8,2 kg

Folyókatestek, folyókaszélesség 250 - két oldalon perforált

 FSZ 250 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

zárt folyókatípus
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
mm

magasság  
mm

súly

39433 39533 FSZ 250, fix magasság 500 55 1,7 kg

39434 39534 FSZ 250, fix magasság 1000 55 3,3 kg

39435 39535 FSZ 250, fix magasság 2000 55 6,6 kg

39453 39553 FSZ 250, fix magasság 500 90 2,0 kg

39454 39554 FSZ 250, fix magasság 1000 90 3,9 kg

39455 39555 FSZ 250, fix magasság 2000 90 7,7 kg

Folyókatestek, folyókaszélesség 250 - zárt

állítható magasság 
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különböző magasságok
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További magasságok
 ajánlatkérésre

i

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

akadálymentes folyókatípus 
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
mm

magasság
mm

súly

39476 39576 FSZ 250, különböző magasságok 1000 45 / 55 3,2 kg

39471 39571 FSZ 250, különböző magasságok 1000 90 / 100 4,1 kg

Folyókatestek, folyókaszélesség 250 - akadálymentes - perforált

 



cikkszám
horgany-
zott

cikkszám
rozsda-
mentes

tartozék
magasság

 mm
súly

30019 - műanyag BG bűzelzáró padlókifolyóhoz DN 100 0,2 kg

39711 39716 BG-FA kifolyó elem FSZ 250, DN 100, H = 1000 mm 55 3,7 kg

39713 39718 BG-FA kifolyó elem FSZ 250, DN 100, H = 1000 mm 90 4,6 kg

39714 39719 BG-FA kifolyó elem FSZ 250, DN 100, H = 1000 mm 55 - 90 4,3 kg

39753 39763 BG-FA kereszt elem 90° FSZ 250, állítható magasság 55 - 90 1,1 kg

39751 39761 BG-FA sarok elem 90° FSZ 250, állítható magasság 55 - 90 1,1 kg

39752 39762 BG-FA T-elem 90° FSZ 250, állítható magasság 55 - 90 1,1 kg

39670 39680 BG-FA homloklap FSZ 250, fix magasság 55 0,1 kg

39671 39681 BG-FA homloklap FSZ 250, fix magasság 90 0,2 kg

39672 39682 BG-FA homloklap FSZ 250, állítható magasság 55 - 90 0,2 kg

39696 - csak V2A 
minőségben

BG-FA csavartartozék V2A minden rácshoz
(méterenként 2 db.)

0,1 kg

Tartozékok FSZ 250 - horganyzott vagy rozsdamentes V2A

Tartozékok részletesen, képekkel a 14. oldalon találhatók.
i
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cikkszám
horganyzott

cikkszám
rozsda-
mentes

rács
méretek

mm
 résszélesség

 mm
darab/raklap

súly/
darab

átfolyási 
keresztmetszet

37300 37330       Hálós rács 1000/122/20 RSZ 30/10 168 2,5 kg 925 cm²/m

37301 37331 500/122/20 RSZ 30/10 195 1,3 kg 925 cm²/m

37304 37334        Perforált rács 1000/122/20 Ø 6,0 mm 150 1,6 kg 160 cm²/m

37305 37335 500/122/20 Ø 6,0 mm 300 0,8 kg 160 cm²/m

37302 37332        Bordás rács 1000/122/20 RT 9/85 150 1,5 kg 225 cm²/m

37303 37333 500/122/20 RT 9/85 300 0,8 kg 225 cm²/m

37306 37336        Hosszbordás rács 1000/122/20 RT 10 mm 130 3,9 kg 970 cm²/m

37307 37337 500/122/20 RT 10 mm 260 2,0 kg 970 cm²/m

37308 37338        Keresztbordás rács 1000/122/20 RT 10 mm 130 4,2 kg 940 cm²/m

37309 37339 500/122/20 RT 10 mm 260 2,1 kg 940 cm²/m

37310 37340        Dizájn rács 1000/122/20 150 1,4 kg 0 cm²/m

37311 37341 500/122/20 300 0,7 kg 0 cm²/m

Rácsok, folyókaszélesség 130 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre - szélesség 122 mm

3.

2.

1.

BG-FA Homlokzati folyókák
 Rácsok - FSZ 130

6.

5.

4.

   bordás rács RSZ 9/85
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

hálós rács RSZ 30/10
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

perforált rács Ø 6 mm
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

hosszbordás rács
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

keresztbordás rács
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

„sugármintás“ dizájn rács
ajánlatkérésre

A BG  összes homlokzati folyókája és rácsa
kerekesszékkel is járható!

i

1. 3. 4.2.

5. 6.

 



keresztbordás rács
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

cikkszám
horganyzott

cikkszám
rozsda-
mentes

rács
méretek 

mm
 résszélesség

 mm
darab/raklap

súly/
darab

átfolyási 
keresztmetszet 

39600 39630        Hálós rács 1000/242/20 RSZ 30/10 60 4,5 kg 1975 cm²/m

39601 39631 500/242/20 RSZ 30/10 30 2,3 kg 1975 cm²/m

39606 39636        Perforált rács 1000/242/20 Ø 6,0 mm 60 4,6 kg 325 cm²/m

39607 39637 500/242/20 Ø 6,0 mm 30 2,3 kg 325 cm²/m

39602 39632        Hosszbordás rács 1000/242/20 RT 10 mm 60 7,2 kg 1940 cm²/m

39603 39633 500/242/20 RT 10 mm 30 3,6 kg 1940 cm²/m

39604 39634        Keresztbordás rács 1000/242/20 RT 10 mm 60 7,0 kg 1935 cm²/m

39605 39635 500/242/20 RT 10 mm 30 3,6 kg 1935 cm²/m

Rácsok, folyókaszélesség 250 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre - szélesség 242 mm

3.

2.

1.

BG-FA Homlokzati folyókák
 Rácsok - FSZ 200 és 250

4.

Alle BG-FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar!
i

hálós rács RSZ 30/10
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

perforált rács Ø 6 mm
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

hosszbordás rács
horganyzott vagy rozsdamentes 

V2A

A BG összes homlokzati folyókája és rácsa kerekesszékkel is járható!
i

1. 3. 4.2.

cikkszám
horganyzott

cikkszám
rozsda-
mentes

rács
méretek 

mm
 résszélesség

 mm
darab/raklap

súly/
darab

átfolyási 
keresztmetszet 

42600 42630        Hálós rács 1000/192/20 RSZ 30/10 120 / 75 4,8 kg 1975 cm²/m

42601 42631 500/192/20 RSZ 30/10 120 / 75 2,4 kg 1975 cm²/m

Rácsok, folyókaszélesség 200 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre - szélesség 192 mm

1.
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BG-FA kereszt elem BG-FA sarok elem BG-FA T elemBG-FA kifolyó elem, 
alsó kifolyás DN 100

BG-FA csavartartozékBG-FA homloklap

BG-FA Homlokzati folyókák

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

kiegészítő elem
magasság 

mm
súly

37801 37821 Kiegészítő elem 230/230, állítható magasság 55 - 90 1,3 kg

37804 37824 Kiegészítő elem 230/230, állítható magasság 90 - 150 1,7 kg

37802 37822 Kiegészítő elem 400/400, állítható magasság 55 - 90 2,3 kg

37805 37825 Kiegészítő elem 400/400, állítható magasság 90 - 150 3,1 kg

Kiegészítő elem, folyókaszélesség  130, 200 és 250

 Kiegészítő elem, levezető csatorna és tartozékok

Rácsok kiegészítő elemhez

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám
rozsda-
mentes

rács
méret
 mm

 résszélesség
 mm

súly/
darab

37830 37831 Hálós rács 222/222/20 RSZ 30/10 0,9 kg

37834 37835 392/392/20 RSZ 30/10 2,6 kg

37832 37833 Perforált rács 222/222/20 Ø 6,0 mm 0,7 kg

37836 37837 392/392/20 Ø 6,0 mm 3,0 kg

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

levezető elem
hossz 
 mm

magasság
 mm

súly

37851 37861 Levezető elem, 1000/90/30 1000 30 1,1 kg

37852 37862 Levezető elem, 2000/90/30 2000 30 2,2 kg

Levezető elemek, folyókaszélesség  130, 200 és 250

   Alsó kifolyás elhelyezkedése: középen a folyóka végétől = 250 mmi

 



BG-FA csavartartozék

Referenciák
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A valódi teljesítmény néha csak második pillantásra mutatkozik meg. Így van ez a 18 mm-es 
résszélességű résfolyókák esetében is. Maximálisan illeszkedik az építészeti összképhez, 
anélkül, hogy a vízelvezető képessége csökkenne.

Terasz résfolyóka: Duplán jobban teljesít.
Terasz résfolyókák kiválóan alkalmazhatók teraszok és kertek vízelvezetésére. Nagy előnye, 
hogy a vízelvezetést két szinten teszi lehetővé, a padlóburkolaton és az alatta fekvő 
aljzatbetonon. 

Homlokzati résfolyóka: Feltűnően diszkrét. 
A Homlokzati résfolyóka vakolt illetve üvegezett homlokzatok, üzleti portálok lefolyó
 csapadékvizének levezetésére szolgál és alkalmazásával elkerülhető a pangó vizektől kialakuló 
épületkárosodás. A szilárd anyagok bejutását a rács akadályozza meg. 

 Alig látható, 
mégis látványos.

  gyalogos és kerekesszékes terhelésre

Horony-nút kialakítás
 a folyókavégeken
A folyóka végein kialakított horony-nút
kialakításnak köszönhetően az egyes
folyókaelemek tökéletesen illeszkednek egymáshoz.

Résszélesség 18 mm
A keskeny 18 mm-es 
résszélességnek
köszönhetően a vízelvezetés 
szinte láthatatlan.

Kétoldali perforáció
A kétoldali perforációnak köszönhetően 
a csapadékvízelvezetés két szinten 
lehetséges.

 



Anyag
A folyókák horganyzott vagy
rozsdamentes V2A acélból
készülnek.

Négyzetrácsos betét
A szilárd anyagok bejutását a a négyzetrácsos betét 
akadályozza meg, és egyúttal lehetővé teszi a folyóka 
tisztán tartását. Tisztításához a rácsot csak egyszerűen 
le kell emelni. 

Magasságállítás
A BG-TE Terasz résfo-
lyókák magasságállításának 
köszönhetően a járófelület 
és az aljzatbeton közötti 
szintkülönbség tökéletesen 
kiegyenlíthető.

 Építési idő alatti lefedés
Az építés ideje alatt az ideiglenes fedlapnak a 

résfolyókában kell maradnia, ezáltal elkerülhető, 
hogy a folyókarendszer eldeformálódjon, vagy 
abba szennyeződés kerüljön.

 Előnyök: 

•  Nagyon stabil és egyben könnyű lemezfolyóka.

•  18 mm-es résszélesség nagy vízátfolyási képességgel.

•  A nagy rugalmasságnak és az extra keskeny beépítésnek 
köszönhetően jól illeszkedik az építészeti elképzelésekhez.

•  A sokféle tartozék által nagy variálhatóság jellemzi, az ellenőrző 
aknának és a levehető fedlapnak köszönhetően a folyókatest 
könnyen tisztítható.
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BG-TE Terasz résfolyókák

cikkszám 
rozsdamentes

perforált folyókatípus
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
 mm

magasság 
 mm

súly

38020 RSZ 18, perforált 1000 100 3,2 kg

38030 RSZ 18, perforált 1000 80 - 130 3,0 kg

Folyókatest, résszélesség 18 - perforált

 RSZ 18 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre

cikkszám
rozsdamentes

zárt folyókatípus
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
mm

magasság 
 mm

súly

38000 RSZ 18, zárt 1000 100 3,2 kg

38010 RSZ 18, zárt 1000 80 - 130 3,0 kg

Folyókatest, résszélesség 18 - zárt

Fedlapok  BG-TE terasz résfolyókához, RSZ 18

BG-TE négyzetrácsos 
betét 8/8 mm

BG-TE ideiglenes fa fedlap 
H = 1000 mm 
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fix magasság 
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állítható magasság 

cikkszám 
rozsdamentes 

rács súly

37955 BG-TE négyzetrácsos betét 8/8 mm, H = 500 mm 0,1 kg

37956 BG-TE négyzetrácsos betét 8/8 mm, H = 1000 mm 0,2 kg

37961 - fa BG-TE ideiglenes fedlap az építés idejére RSZ 18, H = 1000 mm 0,2 kg

 



cikkszám
rozsda-
mentes

tartozék
magasság 

mm
súly

13399 BG-TE kiemelő szerszám ellenőrző akna fedlaphoz, műanyag 0,1 kg

38040 BG-TE ellenőrző akna 500/100 alsó/oldalsó kifolyással 80 - 130 3,0 kg

38050 BG-TE külső sarok 200/200 - zárt 80 - 130 1,2 kg

38055 BG-TE belső sarok 200/200 - zárt 80 - 130 1,4 kg

38060 BG-TE homloklap bal/jobb, szélesség 100 mm 80 - 130 0,1 kg

Tartozékok BG-TE Terasz résfolyókához, FSZ 18

Referenciák

BG-TE belső sarok
200/200 - zárt

BG-TE ellenőrző akna 
500/100 kifolyással: 

alsó DN 75 / oldalsó DN 50

BG-TE homloklap
bal/jobb, 

szélesség 100 mm

BG-TE külső sarok 
200/200 - zárt
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BG-FA Homlokzati résfolyóka

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

perforált folyókatípus
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
 mm

magasság 
mm

súly

37903 37923 RSZ 18, perforált 500 170 1,9 kg

37904 37924 RSZ 18, perforált 1000 170 3,8 kg

37905 37925 RSZ 18, perforiált 2000 170 7,6 kg

Folyókatestek, résszélesség 18 - perforált

 RSZ 18 - gyalogos és kerekesszékes terhelésre

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

zárt folyókatípus
anyagvastagság 1,00 mm

hossz
 mm

magasság  
mm

súly

37900 37920 RSZ 18, zárt 500 170 1,9 kg

37901 37921 RSZ 18, zárt 1000 170 3,8 kg

37902 37922 RSZ 18, zárt 2000 170 7,6 kg

Folyókatestek, résszélesség 18 - zárt18

17
0

11
0

75

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

rács súly

37950 37955 BG-FA négyzetrácsos betét 8/8 mm, H = 500 mm 0,1 kg

37951 37956 BG-FA négyzetrácsos betét 8/8 mm, H = 1000 mm 0,2 kg

37961 - fa BG-FA ideiglenes fedlap az építésre RSZ 18, H = 1000 mm 0,2 kg

Rácsok BG-FA Homlokzati résfolyókához, RSZ 18

BG-FA négyzetrácsos 
betét 8/8 mm

BG-FA ideiglenes fa fedlap 
H = 1000 mm 

 



cikkszám
horgany-
zott

cikkszám
rozsda-
mentes

tartozék
magasság 

mm
súly

13399 - műanyag BG-FA kiemelő szerszám ellenőrző akna fedlaphoz 0,1 kg

37970 37980 BG-FA ellenőrző akna 300/275, függőleges kifolyás DN100 170 5,3 kg

37971 37981 BG-FA külső sarok 150/150 - zárt 170 1,4 kg

37972 37982 BG-FA belső sarok 150/150 - zárt 170 1,0 kg

37973 37983 BG-FA bal homloklap, szélesség 75 mm 170 0,1 kg

37974 37984 BG-FA jobb homloklap, szélesség 75 mm 170 0,1 kg

Tartozékok BG-FA Homlokzati résfolyókához, RSZ 18

BG-FA belső sarok
150/150 - zárt

BG-FA ellenőrző akna 
300/275, függőleges kifolyással

BG-FA bal és jobb
 homloklap

BG-FA külső sarok 
150/150 - zárt

L
R

Referenciák
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A FILCOTEN® résfolyókarátét olyan építészetileg igényes felületekre ideális megoldás, ahol a 
vízelvezetés és az esztétika egyaránt fontos szerepet játszik.  A keskeny réstávolság gondoskodik 
az alatta elhelyezkedő FILCOTEN® folyókatest diszkrét megjelenéséről a kívánt vízátfolyási 
keresztmetszetet megtartásával.

Beépítési felületek
Ideális megoldás teraszok, balkonok, garázsok, járdák, sportlétesítmények, autóbeállók, sétálóutcák 
és hasonló felületek vízelvezetésére.

és stabil 
Résfolyóka rátét

Elegáns

  C 250 terhelési osztály

 Előnyök: 

•  Nagyon stabil, könnyű és környezetbarát folyókatest.

•  A 12,5 és 18 mm-es résszélességnek köszönhetően diszkrét 
megjelenés.

•  Tökéletesen illeszkedik a burkolat fugájába.

•  Ideális megoldás térkőhöz, járólaphoz, természetes kövezethez.

Négyzetrácsos betét
18 mm-es Résfolyóka rátéthez 
opcionálisan választható betét 
az esztétikus megjelenésért.

 



FILCOTEN® Résfolyóka rátét
Amikor az esztétika és a vízelvezetés egyaránt fontos, úgy a 
Résfolyóka rátét a tökéletes választás. Ideális megoldás az 
építészetileg igényes felületekre, mert a keskeny 12,5 és 18 mm széles 
réstávolságnak köszönhetően teljesen belesimul a környezetébe. 

   Kompatibilis kivitel:  

A Résfolyóka rátét speciális dizájnjának köszönhetően minden
 FILCOTEN®   light, tec és pro folyókatesttel kombinálható. 

i
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A Résfolyóka rátét olyan építészetileg igényes felületekre ideális megoldás 
ahol a vízelvezetés és az esztétika egyaránt fontos szerepet játszik.

A keskeny, 12,5 és 18 mm-es résszélességnek köszönhetően teljesen 
belesimul a környezetébe.

Az építés ideje alatt az Ideiglenes fedlapnak a résfolyókában kell maradnia, 
ezáltal elkerülhető, hogy a folyókarendszer eldeformálódjon, vagy abba 
szennyeződés kerüljön.

Az Ellenőrző aknát a folyókaelemhez illesztik, a szakasz ezáltal optikailag 
nem törik meg. 

Az Tisztító akna belsejében található iszap gyüjtő egy arra alkalmas emelő 
szerszámmal történő egyszerű és gyors kiemelése a folyókaelem könnyű 
és gyors tisztítását teszi lehetővé. 

FILCOTEN® Résfolyóka rátéttel

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

méret 
 mm

terhelési
osztály

résszélesség
 mm

 résmagasság  
mm

súly/
db.

átfolyási 
kereszt-
metszet

17110237 17110337 1000/123/103 B 125 kN RSZ 12,5 RM 80 4,4 kg 125 cm²/m

17110238 17110338 500/123/103 B 125 kN RSZ 12,5 RM 80 2,2 kg 125 cm²/m

17110243 17110343 1000/123/133 C 250 kN RSZ 12,5 RM 110 5,4 kg 125 cm²/m

17110244 17110344 500/123/133 C 250 kN RSZ 12,5 RM 110 2,7 kg 125 cm²/m

17110233 17110333 1000/123/133 C 250 kN RSZ 18 RM 110 5,4 kg 180 cm²/m

17110234 17110334 500/123/133 C 250 kN RSZ 18 RM 110 2,7 kg 180 cm²/m

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám-
rozsda-
mentes

méret 
 mm

terhelési
osztály

résszélesség
 mm

 résmagasság  
mm

súly/
db.

átfolyási 
kereszt-
metszet

17110297 17110397 500/123/103 B 125 kN RSZ 12,5 RM 80 4,1 kg 125 cm²/m

17110281 17110381 500/123/133 C 250 kN RSZ 12,5 RM 110 5,0 kg 125 cm²/m

17110295 17110395 500/123/133 C 250 kN RSZ 18 RM 110 5,0 kg 180 cm²/m

                               Résfolyóka rátét
 Névleges méret 100

Résfolyóka rátét, névleges méret 100 

Ellenőrző akna, névleges méret 100 

Résfolyóka rátét 
B vagy C terh. oszt. 

RSZ 12,5 mm

80
 / 

11
0

Résfolyóka rátét 
C terh.oszt. 
RSZ 18 mm

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

tartozék
súly/
db.

átfolyási 
kereszt-
metszet

37951 37956 négyzetrácsos betét résfolyókához 8/8 mm, H=1000 mm, RSZ 18 0,2 kg 115 cm²/m

37950 37955 négyzetrácsos betét résfolyókához 8/8 mm, H=500 mm, RSZ 18 0,1 kg 115 cm²/m

37961 - fa ideiglenes fedlap az építésre RSZ 12,5 és 18 mm, H=1000 mm 0,2 kg

13399 - műanyag ellenőrző akna kiemelő szerszám - 2 db. 0,1 kg

17110280 17110380 homloklap, állítható magasság 80 - 200 mm 0,1 kg

Tartozékok Résfolyóka rátéthez és Ellenőrző aknához,  névleges méret 100 

 



    Más magasságban vagy D 400 kN terhelés esetén kérje ajánlatunkat.  
Szállítási határidő ajánlatkérésre.

i

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

méret 
 mm

terhelési
osztály

résszélesség
 mm

 résmagasság  
mm

súly/
db.

átfolyási
kereszt-
metszet

17115243 17115343 1000/173/143 C 250 kN RSZ 12,5 RM 110 6,7 kg 125 cm²/m

17115244 17115344 500/173/143 C 250 kN RSZ 12,5 RM 110 3,3 kg 125 cm²/m

17115233 17115333 1000/173/143 C 250 kN RSZ 18 RM 110 6,7 kg 180 cm²/m

17115234 17115334 500/173/143 C 250 kN RSZ 18 RM 110 3,3 kg 180 cm²/m

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

méret 
 mm

terhelési
osztály

résszélesség
 mm

 résmagasság 
mm

súly/
db

átfolyási 
kereszt-
metszet

17115281 17115381 500/173/143 C 250 kN RSZ 12,5 RM 110 6,0 kg 125 cm²/m

17115295 17115395 500/173/143 C 250 kN RSZ 18 RM 110 6,0 kg 180 cm²/m

Résfolyóka rátét, névleges méret 150 

Ellenőrző akna, névleges méret 150 

Átfolyási keresztmetszet

Egy legalább 2 méter hosszú folyókaszakasz esetén a 
résfolyókarátét a csapadékvizet ugyanolyan jól elvezeti, 

mint egy hagyományos fedlap.

Az oka:
A résfolyókarátét átfolyási keresztmetszete -úgy, mint a hagyományos 
fedlap átfolyási keresztmetszete- nagyobb, mint a kifolyó cső átfolyási 
keresztmetszete.

A folyókaszakaszból annyi víz tud elfolyni, mint amennyit az elfolyócső 
enged, függetlenül a fedlap típusától.

Résfolyóka rátét
 C terh. oszt.
RSZ 12,5 mm

Résfolyóka rátét
C terh.oszt.
RSZ 18 mm

cikkszám
horgany-
zott

cikkszám 
rozsda-
mentes

tartozék
súly/
db.

átfolyási 
kereszt-
metszet

37951 37956 négyzetrácsos betét résfolyókához 8/8 mm, H=1000 mm, RSZ 18 0,2 kg 115 cm²/m

37950 37955 négyzetrácsos betét résfolyókához 8/8 mm, H=500 mm, RSZ 18 0,1 kg 115 cm²/m

37961 - fa ideiglenes fedlap az építésre RSZ 12,5 és 18 mm, H=1000 mm 0,2 kg

13399 - műanyag ellenőrző akna kiemelő szerszám - 2 db. 0,1 kg

17110280 17110380 homloklap, állítható magasság 80 - 200 mm 0,1 kg

Tartozékok Résfolyókához és Ellenőrző aknához,  névleges méret 150

                               Résfolyóka rátét
 Névleges méret 150
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A Parkolóház folyókának sokféle követelménynek kell megfelelnie: egyszerre kell jól 
terhelhetőnek, könnyen beépíthetőnek és lapos kialakításúnak is lennie. Az alacsony 
beépítési magasságának köszönhetően közvetlenül beépíthető az aljzat szerkezetbe, ahol 
a terhelhetősége egészen 400 kN-ig terjed.

Beépítési területek
Ideális mélygarázsok, parkolóházak, raktárak, üzemcsarnokok vízelvezetésére.

és stabilan.
Parkolás könnyen

Fedlap választék
A választható acél és
öntöttvas rácsok D 400 kN 
terhelhetőségi osztályig teszik 
alkalmassá a BG-PA folyóka-
rendszer felhasználását.

Összekötő elemek
Speciálisan a Parkolóház folyóka 
részére készült összekötő elemek
segítségével az egyes
folyókatestek szorosan
illeszthetők egymáshoz.

  D 400 terhelési osztályig

Tökéletes felfekvés
A folyókatest a speciális profiljának 
köszönhetően rendkívül stabilan helyezkedik
el a padlószerkezetben.

Anyag
A folyókák rozsdamentes 
V2A anyagból készülnek.

 



Alacsony beépítési magasság
A Parkolóház folyókák az 55 mm-es
alacsony beépítési magasságnak köszönhetően 
közvetlenül a padlószerkezetbe kerülnek 
beépítésre.

Folyóka szélesség
A parkolóház folyókák 150-es névleges 
méretben állnak rendelkezésre. 

Rögzítés
A fedlapok rögzítése csavarral és
lerögzítő lemezzel történik.

 Előnyök: 

•  Garázsok, mélygarázsok, parkolóházak, raktárak, üzemcsarnokok 
vízelvezetésére.

•  Alacsony beépítési magasság mellett nagy terhelhetőség, D 400 
terhelési osztályig (EN 1433 szerint).

•  Stabilabb és könnyebb rozsdamentes folyókatestek. 
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BG-PA Parkolóház folyókák

cikkszám
rozsda-
mentes

zárt folyókatípus 
anyagvastagaság 1,25 mm

hossz 
mm

magasság 
mm

súly

35201 BG-PA NM 150, fix magasság 500 55 1,7 kg

35211 BG-PA NM 150, fix magasság 1000 55 3,4 kg

35221 BG-PA NM 150, fix magasság 2000 55 6,8 kg

Folyókatestek, NM 150 - zárt - rozsdamentes V2A

 Névleges méret 150 - D 400 kN terhelhetőségig

203

150

55

cikkszám
horganyzott

cikkszám
rozsda-
mentes

rács
méret
 mm

terhelési
osztály

 résszélesség
 mm

darab/raklap
súly/
darab

átfolyási 
keresztmetszet

35705 35725        Hálós acél rács 1000/197/25 B 125 kN RSZ 30/10 100 5,4 kg 1580 cm²/m

35715 35735 500/197/25 B 125 kN RSZ 30/10 2,8 kg 1580 cm²/m

35708 35728       1000/197/25 C 250 kN RSZ 30/10 100 6,4 kg 1460 cm²/m

35718 35738 500/197/25 C 250 kN RSZ 30/10 3,3 kg 1460 cm²/m

35772 - öntöttvas        Hálós öv. rács 500/197/25 D 400 kN RSZ 14/45 100 6,9 kg 590 cm²/m

Rácsok NM 150  - D 400 kN terhelhetőségig

2.

1.

  hálós acél rács RSZ 30/10
B vagy C terhelési osztály

horganyzott vagy 
rozsdamentes V2A

hálós öntöttvas rács 
RSZ 14/45

D terhelési osztály

1. 2.

Referenciák

 



cikkszám
rozsda-
mentes

tartozék
magasság

 mm
súly

30019 BG bűzelzáró padlókifolyóhoz DN 100, műanyag 0,2 kg

35812 BG-PA kifolyó elem, DN 100, H = 1000 mm 55 3,9 kg

35822 BG-PA L-idom, H = 500/698 55 3,5 kg

35832 BG-PA T-idom, H = 500/698 55 3,4 kg

35848 BG-PA homloklap 0,2 kg

35878 BG-PA összekötő elem 0,1 kg

35890 BG-PA összekötő elem lerögzítő lemezzel magaság állításhoz 0,3 kg

35897 BG-PA csavartartozék acél rácshoz (2 db./méter) 0,2 kg

35902 BG-PA csavartartozék öntöttvas rácshoz (2 db./méter) 0,2 kg

35905 BG-PA csavartartozék öntöttvas rácshoz - szakasz vég 0,2 kg

Tartozékok NM 150 - rozsdamentes V2A

 BG-PA L-idom , H = 500/698 mm 
rozsdamentes V2A

BG-PA T-idom, H = 500/698 mm 
rozsdamentes V2A

BG-PA homloklap
rozsdamentes V2A

BG-PA összekötő elem lerögzítő 
lemezzel vagy anélkül,
magasságállításhoz

 BG-PA kifolyó elem DN 100
H = 1000 mm, rozsdamentes V2A

a)  csavartartozék acél rácshoz
b) csavartartozék öntöttvas rácshoz
c) csavartartozék öntöttvas rácshoz  - szakasz vég

b)

c)
a)

   Alsó kifolyás elhelyezkedése: középen a folyóka végétől = 250 mmi
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BG-FA Homlokzati folyóka beépítése 
Beépítés alacsony szerkeszet esetén
A BG-FA Homlokzati folyóka beépítése esetén a szigetelés magassága 
alacsonyabb és a küszöbmagasság 10 cm-ről 3 ill. 1 cm-re csökkenthető. 
A szigetelés magassága a teljes homlokzatra érvényes.

Tetőteraszi beépítés esetén
A BG-FA Homlokzati folyóka jó megoldás alacsony beépítési magasság 
esetén, a rendszerhez tartozó levezető csatornával pedig nem gond 
a nagyobb távolságra lévő lefolyási ponthoz kötni.

Beépítés nem közvetlenül a szigetelt felületre 
A két oldalon perforált BG-FA Homlokzati folyóka vízáteresztő, 
a csapadékvizet a szigetelt alapkonstrukcióra vagy a föld alá vezeti.

BG-FA Homlokzati folyóka zárt folyókateste a csapadék kontrollált 
elvezetésére alkalmas és csatlakoztatható a felületi vízelvezető rendszerhez.

Figyelem:  A korrózió elkerülése érdekében a horganyzott folyókaelemeket 
nem szabad friss cement- vagy mészvakolatra helyezni, illetve ecetsavas 
szilikonnal tömíteni.

A horganyzott folyókák beépítése előtt a folyókákkal közvetlenül érintkező 
anyagok horganyzott lemezre kifejtett kémiai hatását ellenőrizni kell, melyet 
az érintkező anyagok gyártója tud megadni.

BG Beépítési példák
 BG-FA Homlokzati folyóka

térkő

kiegyenlítő réteg

hőszigetelés

szigetelő fólia

vasbeton födém

BG-FA Homlokzati folyóka FSZ 250
A talaj szerkezeti felépítése 1 

cm

 



BG-FA Homlokzati résfolyóka
beépítése.

A BG beépítési- és elhelyezési példái olyan általános javaslatok, 
melyeket a tervezőnek az adott beépítési terület sajátosságaihoz kell 
igazítania. Ügyelni kell a szakiparban általánosan ismert szabályok és 
iránymutatások betartására.

A BG-FA Homlokzati résfolyóka perforált folyókatesttel a 
homlokzatról lecsorgó vizet a vízelvezető alapkonstrukcióra vezeti, 
hogy ott elszikkadjon, vagy a tömített rendszeren keresztül a 
csapadékcsatornába jusson.

A BG-FA Homlokzati résfolyóka zárt folyókateste tökéletesen alkalmas 
az ellenőrzött vízelvezetésre és a felületi vízelvezető rendszerhez 
csatlakoztatható.

Figyelem:  A korrózió elkerülése érdekében a horganyzott 
folyókaelemeket nem szabad friss cement- vagy mészvakolatra 
helyezni, illetve ecetsavas szilikonnal tömíteni.

A horganyzott folyókák beépítése előtt a folyókákkal közvetlenül 
érintkező anyagok horganyzott lemezre kifejtett kémiai hatását 
ellenőrizni kell, melyet az érintkező anyagok gyártója tud megadni.

A részletekért kérjük vegye fel a kapcsolatot területi képviselő kollégáinkkal!
i
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 BG-FA Homlokzati résfolyóka
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BG-TE Terasz résfolyóka beépítése

A BG-TE Terasz résfolyóka elsősorban teraszok és kertek 
vízelvezetésére alkalmazható. Legnagyobb előnye abban rejlik,  
hogy ezeknél a folyókáknál a vízelvezetés két szinten lehetséges - 
padlóburkolaton és az alatta fekvő aljzatbetonon.

A rács keskeny nyílásai, rései a pangó vizet, a folyóka oldalán lévő 
perforáció pedig a leszivárgott vizet vezeti el.

A magasságállításnak köszönhetően a járófelület és az aljazbeton 
közötti szintkülönbség tökéletesen kiegyenlíthető.

 A BG-TE Terasz résfolyókák és Résfolyóka rátétek

BG Beépítési példák

A BG Résfolyóka rátét beépítése 
1. A BG vízelvezető folyókákat földnedves beton alapra kell ráépíteni. 
Abban az esetben, ha az aljzat beton már a folyóka beépítése előtt 
megkötött, minimum 2 cm ágyazó habarcsba kell a folyókát fektetni. 
A statikai előírásnak megfelelően oldalsó támasztó éket kell kialakítani 
(lásd táblázatot).

2.  Az elhelyezést a kifolyásnál kell elkezdeni. Minden folyókán nyíl 
jelzi a folyás irányát. Saját lejtésű elemeknél az elemek sorrendjére is 
figyelni kell.

3. A folyókatestek közötti fugákat arra alkalmas 
tömítőanyaggal lehet tömíteni, illetve ragasztani.  
 
4. A résrátét felhelyezése előtt ajánlatos a BG folyókák megtisztítása. 
Az építkezés idejére a folyókát az elpiszkolódástól, sérülésektől 
méretpontos fedlappal kell megóvni. Ezt a fedlapot csak a kiöntés 
megszilárdulása után szabad eltávolítani. Ügyelni kell arra, hogy a 
határos felület tömörítésekor, vibrálásakor a gép ne ütközzön a folyóka 
testhez, mert az megsérülhet.

5. Abban az esetben, ha dilatációs erők lépnének fel (pl. beton 
felületeknél), a folyóka test szélétől 30-200 cm távolságban dilatációs 
fugát kell kialakítani.  A folyóka vonalára merőlegesen futó dilatációs 
fugának és a folyókák találkozásának egy vonalba kell esnie.

6. A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a határos 
felületeknek tartósan 3-5 mm-rel magasabban kell lenniük, mint a 
résfolyóka elem felső pereme. 

7. Azokon a területeken, ahol erős kémiai hatás várható (pl.: savak, 
lúgok, stb.) rozsdamentes folyóka vagy rozsdamentes peremű beton 
folyóka beépítését ajánljuk.

8. Az ellenőrző aknák beépítése esetén is a fenti beépítési előírások 
érvényesek.

A horganyzott folyókák beépítése előtt a folyókákkal közvetlenül 
érintkező anyagok horganyzott lemezre kifejtett kémiai hatását 
ellenőrizni kell, melyet az érintkező anyagok gyártója tud megadni.

térkő vagy
lapburkolat
kavicságy

sóderréteg/
föld

monolit padlólap

nedvességzáró 
szigetelés

2% lejtés 2% lejtés

2% lejtés2% lejtés

beton alap vagy 
kavicságy

lapburkolat

elasztikus fuga/
fugaszalag
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alap

hézagmentes fugakitöltés 30 - 200 cm tömítő fuga

betonalap

sóderréteg

X X
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sóderréteg
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bitumen
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További információkért keresse honlapunkat a www.hydrobg.hu címen vagy vegye fel a kapcsolatot területi képviselőnkkel.
i

terhelési osztály

betonminőség - beton 
ágy Ö-Norm B4710-1*

A 15 kN

C16/20

> 8 cm

Y

X

Z

betonacél nem szükséges

folyóka magasság min. -8 cm

> 10 cm

> 10 cm

C20/25 C20/25

> 15 cm

> 15 cm> 8 cm

B 125 kN C 250 kN

*Az előírt betonminőség a minimális minőség, a helyi 
előírások szerint módosulhat.

FIGYELEM: A korrózió elkerülése érdekében a horganyzott 
résrátéteket nem szabad friss cement- vagy mészvakolatra helyezni, 
illetve ecetsavas szilikonnal tömíteni.

 



3. A folyóka szakasz kifolyását egy, a födémben kialakított, szigetelő gallérral 
ellátott nyílásba kell levezetni. A födémbe kialakított nyílásnak  
min. 125 mm, max. 140 mm átmérőjűnek kell lennie.  A Parkolóház folyóka 
kifolyó csonkjának külső átmérője alap esetben 102 mm.  A kifolyó csonk 
hosszát úgy kell kialakítani, hogy legalább 50 mm-rel a födém szintje alá 
érjen.

4. A BG-PA Parkolóház folyóka és az úttest csatlakozása közé javasoljuk 
tömítőfuga kialakítását, amit tartósan rugalmas tömítőmasszával kellkitölteni.

5. Minden határoló felületnek tartósan 3-5 mm-rel magasabbnak kell 
lennie a fedélnél, ezáltal a folyóka fedlapja nem sérül, legyen szó 
hóeltakarításról, takarítási munkákról vagy egyéb más használatról

6. A fedeleknek hosszirányban pontosan illeszkedniük kell a beépített 
folyókák végeihez, mert csak így biztosítható a hosszirányú eltolódás elleni 
védelem.

7. A BG-PA Parkolóház folyókák fedelének lecsavarozásához használjon 
nyomaték kulcsot, 8 Nm nyomatékkal szabad a csavarokat meghúzni. 
Vigyázat, a csavarok túlhúzásával a tartófül eldeformálódhat. 

8. A fedelek lecsavarozását rendszeresen ellenőrizni kell, elkerülve azok
 kilazulását.
                                                                                                                                       
9. Általános javaslatok:
 9.1. Olyan területeken, ahol kémiai anyagok szállítása várható, (jégoldók, 
savak, lugok) rozsdamentes anyagú Parkolóház folyóka beépítését ajánljuk.
 9.2. Tisztítási és karbantartási munkák: A folyókákat szükség szerint 
ajánljuk tisztítani, hogy a felgyülemlett kosz mellett az esetleges savak, 
lúgok vagy egyéb kémiai anyagok is eltávolításra kerüljenek.
 9.3. Az EN 1433 norma szerinti előírás vonatkozik a gyártásra is.

1. A BG beépítési- és elhelyezési példái olyan általános javaslatok,  
melyeket a tervezőnek az adott beépítési terület sajátosságaihoz kell 
igazítania. Ügyelni kell a szakiparban általánosan ismert szabályok és 
iránymutatások betartására is.
2. A beépítésnél a következők szerint kell eljárni:
 2.1. A Beépítési útmutató szerinti ki kell hagyni a födémben a folyóka 
helyét, illetve a megfelelő lerögzítési helyeket ki kell alakítani.
 2.2. Rögzítő lemezes összekötő elemek alkalmazásánál a rögzítéshez 
szükséges furatokat a Beépítési útmutató szerint kell kimérni és elkészíteni.
 2.3. Az összekötő elemeket maximum 2000 mm-enként, illetve minden 
folyókatest összeillesztésnél rögzíteni kell a padlóban.
 2.4. A rögzítő lemez nélküli összekötő elemeket építési ragasztóval kell 
rögzíteni.  
 2.5. A folyóka szakasz tömítéséhez a folyóka csatlakozások hegesztését 
javasoljuk még kiöntés előtt, vagy BG tömítő anyaggal való tömítését.
 2.6. A BG Tömítési anyag felhasználása: 
 1) A folyóka elemek végeit finom csiszoló anyaggal megcsiszolni.
 2) A folyóka elem végeit tisztítószerrel megtisztítani.
 3) Alapozót felhordani.
 4) Ragasztani és tömíteni. Beépítésnél minden folyókát az összekötő 
lemezzel össze kell ragasztani, az illesztés csak a kiöntés után lesz tömített.
*FIGYELEM: Tömítéshez a SIKA termékeket javasoljuk, mint 

pl. Cleaner-205, Primer-3 N und Sikaflex-Tank.
 Kérjük a használati utasítást követni és a gyártó garancia 

feltételeit figyelembe venni!
 2.7. Építési lefedés: Az építkezés idejére a folyókát az elpiszkolódástól, 
sérülésektől méretpontos fedlappal kell megóvni. Ezt a fedlapot csak 
a kiöntés megszilárdulása után szabad eltávolítani. Az eltávolítása után 
javasolt a folyóka tisztítása.
 2.8. Kiöntő anyag felhordása: Ügyelni kell rá, hogy a kiöntő 
anyag a folyókatestet kívülről hézagmentesen teljesen körülölelje. 
A folyókatestnek 100%-ban fel kell feküdnie a kívánt terhelési osztály 
eléréséhez. Ellenkező esetben a folyókatest eldeformálódhat.

NW + 48 mm

Építési fedőtakarás kiöntés előtt

magasságban állítható
     menetes szár

> 30

> 
15

építési fuga

Epoxid
kiöntő anyag

szigetelő gallér
csőátvezetéshez

NM + 70 mm

A rögzítéseket az építési oldalon
 tömíteni szükséges.

oldalsó födém áttörés 12-20 102

>
 5

0

lefolyó cső

 BG-PA Parkolóház folyókák

BG Beépítési példák

FIGYELEM! A gyorsításnál, fékezésnél és fordulásnál fellépő erőket figyelembe
kell venni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítési útmutatót. 

A műszaki változtatásra a jogot fenntartjuk.

i
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Tudjuk, hogy különleges építészeti igények kielégítéséhez nem elegendőek a 
szabvány termékek. Ezért szakembereink készséggel állnak rendelkezésére, 
szívesen tervezünk, gyártunk Önnek egyedi megoldásokat, adunk tanácsokat, hogy 
az építkezés minél gyorsabban és pontosabban elkészülhessen. Munkáját helyszíni 
felméréssel is támogatjuk.

Sokoldalú felhasználhatóság:
•  teraszok, lapostetők, tetőteraszok, loggiák és hasonló területek

•  minden típusú homlokzat (fa, vakolat, illetve üvegezett homlokzatok)

•  egymástól eltérő szintű felületek

•  homlokzat irányába lejtő felületek

•  felújításnál illetve új építésnél

mint az Ön
Egyedi megoldásaink

igényei.

Olyan különlegesek
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