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MFAT 20 podwójna uszczelka magnetyczna 
·  Do wszystkich drzwi zewnętrznych z tworzywa sztucznego i aluminium  

w nowym budownictwie
· Magnetyczna podwójna uszczelka o uniwersalnym kształcie 
· Brak progów zgodnie z DIN 18040, bez dolnych ograniczników i progów

M
F
A

T
 2

0

Do wejścia do domów, balkonów i tarasów

Zgodna z drzwiami obrotowymi/obrotowo-uchylnym,  
jedno - i dwuskrzydłowymi, ze słupkiem, z oszkleniem stałym 

Klasa obciążenia 9A zgodnie z DIN 18055, sprawdzono także w  
ulewnym deszczu do 100 m wysokości piętra (także w przypadku  
drzwi dwuczęściowych).

Sprawdzona wartość izolacji dźwiękowej R’Theta, w = 43 dB

Brak zużycia, brak elementów mechanicznych

20 lat gwarancji na siłę przyciągania magnesów
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zakres dostawy MFat 20

Otwory do odpływu wody i przyłączenia węża są przewidziane fabrycznie.

Uszczelnienie za 
pomocą silikonu

Zakres dostawy i obliczenie stałych długości (bez odpadów); 
wymiary = wymiary zewnętrzne ościeżnicy (wraz ze stałymi 
częściami bocznymi)

dostępne na życzenie, jednak nie w normalnym zakresie  
dostawy: Uszczelnienie tarasowe przy podwójnej uszczelce ma-
gnetycznej, przy uwzględnieniu fachowych reguł zamontowane 
fabrycznie z przewidzianym uszczelnieniem (150 mm) do muru, 
składa się z: profili z blachy zespolonej i przyspawanej taśmy 
uszczelniającej, standardowo Wolfin, alternatywnie EVALON, 
d = 1,5 mm, szerokość taśmy ok. 550 mm oraz dwóch luźno 
dostarczonych narożników zewnętrznych.

Możliwe są inne taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego, 
np. na bazie PVC-pnb, EVA-PVC, FPO/TPO, chlorowanego  
polietylenu, EPDM.
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Okap aluminiowy z pokrywą profilową, powierzchnia  
do wyboru EV1 w ko lorze srebrnym, brązu C33, białym 
RAL 9016 lub lśniąca 

Magnetyczny profil nośny z tworzywa sztucznego  
20 x 75 mm (do dopasowania do głębokości montażu). 
Ważne w przypadku drzwi ze słupkiem: Znajdująca się 
wewnątrz prowadnica magnetyczna jest identyczna z 
rowkiem okuciowym

Górne magnetyczne profile uszczelniające z tłumieniem  
i podwójną taśmą klejącą (3 x 17 mm). Do trwałego  
mocowania magnesów górnych stosować dołączone 
sztyfty szklarskie (po 4 sztuki na metr).

Regulowana silikonowa uszczelka w okapie,  
2 trzpienie gwintowane 5 x 6 mm do niewidocznego 
mocowania, z otworami gwintowanymi

Aluminiowy profil podłogowy potrójnie termicznie 
oddzielony z izolacją termiczną EV1 anodowany, z folią 
ochronną, z otworami do odprowadzania wody oraz 
dwoma dolnymi magnetycznymi profilami uszczelniają-
cymi (9 x 15 mm), z noskiem zawsze ustawionym na 
zewnątrz

Komora zbierania wody z 17 mm otworami do  
odpływu wody

2 króćce odpływu wody dla przyłącza węża od strony  
budynku, do tego 4 samogwintujące śruby do blachy  
4,2 x 19 mm (przy drzwiach ze słupkiem z 4 króćcami 
odpływu wody)

Na żądanie taśma uszczelniająca przymocowana  
fabrycznie. Przyłącze odporne na bitumen lub  
identyczne z materiałem uszczelniającym.

Regulowana na wysokość śruba  
dystansowa M10 z nakrętką  
regulacyjną i zabezpieczającą z  
tworzywa sztucznego

Izolacja cieplna dwuczęściowa dla  
podbudowy progowej

Dodatkowa uszczelka EPDM w celu  
odtworzenia otaczającej powierzchni  
uszczelniającej jak w przypadku progu  
drzwi (zależnie od systemu).
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3Przyłączenie uszczelki do  
ościeża i progu wg DIN 18195

Przemyślane szczegóły jako  
całościowa koncepcja

1   Podwójne uszczelki magnetyczne z tym samym  
poziomem dla wszystkich drzwi zewnętrznych z  
możliwością odprowadzania wody i przyłączem węża

2   Izolacja cieplna dwuczęściowa dla podbudowy progowej

3   Przyłączenie uszczelki do ościeża i progu wg DIN 18195

4   Aluminiowa rama rynnowa z rusztem kratowym

5   Aluminiowy profil zakrywający do osłaniania  
systemów izolacji termicznej
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CałośCiowa konCepCja alumat
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Podwójne uszczelki  
mag netyczne z tym samym  
poziomem dla wszystkich  
drzwi zewnętrznych z  
możliwością odprowad-
zania wody i przyłączem 
węża

145 mm

170 mm

Izolacja cieplna 
dwuczęściowa  
dla podbudowy 
progowej

4 Aluminiowa rama rynnowa z rusztem 
kratowym (rozmiar oczek 30 x 10 mm) i 
możliwością podłączenia bezpośrednio do 
podwójnej uszczelki magnetycznej ALUMAT

5 Aluminiowy profil  
zakrywający do  
osłaniania systemów  
izolacji termicznej
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ProPozycja Przetargowa

Uwaga: 
Fabrycznie zamontowane taśmy uszczelniające nadają się do przyłączania do uszczelnienia powierzchniowego na bazie PVC-pbv, bitumenu i niektórych systemów 
płynnych tworzyw sztucznych. Taśmy uszczelniające, które umożliwiają identyczne materiałowo przyłączenie uszczelniające do innych systemów uszczelniania  
powierzchniowego, są w większości przypadków realizowane na żądanie (połączenie z taśmą bitumiczną).

ProPozycja dla tekstu Przetargowego:

Podwójna uszczelka magnetyczna ALUMAT bezprogowa i potrójnie termicznie rozdzielona z izolacją termiczną  
do drzwi zewnętrznych z tworzywa sztucznego i aluminium  
Typ MFAT 20 zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Sztuk:  Długość/RBM: jedno skrzydło

Sztuk:  Długość/RBM: dwa skrzydła (słupek)

Sztuk:  Długość/RBM: z częścią boczną ze stałym oszkleniem

Aluminiowy profil zAkrywAjący (do osłony systemu izolacji termicznej) 
Zmienna możliwość dopasowania do 200 mm, z przechylną możliwością łączenia z podwójną uszczelką magnetyczną ALUMAT

Sztuk: Długość:  Głębokość:

AluminiowA rAmA rynnowA EV1 AnodowAnA
Szerokość 170 mm, z nogami nastawnymi i przechylną możliwością łączenia z podwójną uszczelką magnetyczną ALUMAT  
lub z aluminiowym profilem zakrywającym 

Sztuk: Długość:

SyStEm ruSztu krAtowEgo
Szerokość 145 mm, rozmiar oczek 30 x 10 mm pasuje do aluminiowej ramy rynnowej

Cynkowanie ogniowe: m bież.: 

Stal nierdzewna: m bież.:

uszczelnienie tArAsowe przy podwójnej uszczelce mAgnetycznej zamontowane fabrycznie, standardowo  
Wolfin, alternatywnie EVALON, z przewidzianym uszczelnieniem (150 mm) przy murze, przy uwzględnieniu specjalistycznych  
reguł, z profilami z blachy zespolonej i przyspawaną taśmą uszczelniającą, d = 1,5 mm, szerokość taśmy ok. 550 mm oraz  
dwoma luźno dostarczonymi narożnikami zewnętrznymi. Taśmy uszczelniające muszą zostać szczelnie przymocowane i dołączone 
przez firmę uszczelniającą do elementów budynku i uszczelnienia powierzchniowego zgodnie z regułami budowlanymi.  
Krawędzie wewnętrzne przy obiekcie muszą zostać utworzone prawidłowo, krawędzie zewnętrzne muszą zostać połączone z 
uszczelnieniem powierzchniowym. 

Sztuk:  Długość/RBM:
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