Інструкція з монтажу водозливних систем
Перед початком роботи необхідно пересвідчитись, що лобова (вітрова) дошка встановлена рівно
(нерівна поверхня може значно ускладнити установку і спотворити зовнішній вигляд водозливу).
Для зручності монтажу рекомендуємо використовувати заклепки (рис. 1);
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Установка жолобів
1. Визначте кількість і розміщення водозливних труб (рис .2).
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рис.2
2. У випадку більшої (понад 80 м²) площі поверхні крівлі необхідно збільшити кількість
водозливних труб .
3. Підготуйте кронштейни, попередньо ознайомившись з пунктом 4 (рис. 5, рис. 6, рис. 7).
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4. Закріпіть перший (за напрямком руху води) кронштейн (рис.3, відстань А - 1,5 см). Потім
закріпіть останній (за напрямком руху води) кронштейн (рис.4, відстань В буде становити: 0,8
помножити на довжину жолоба в метрах або загальну довжину жолобів в метрах). Відстань С (рис.
5) залежить від кута нахилу крівлі (рис. 6) і повинна становити: конфігурація крівлі «а» – 1-1,5 см,
конфігурація кровлі «в» та «с» – 2-2,5 см. Потім натягніть між кронштейнами шпагат (нитку) і по
ньому закріпіть решту кронштейнів. Відстань між кронштейнами повинна становити 1,0-1,2 метра.
Для кріплення кронштейна використовуйте шурупи (3 шт. по 40-50мм), а не цвяхи (при розсиханні
дерева цвяхи будуть погано тримати кронштейн).
5. Для з’єднання жолобів Вам знадобиться рівна поверхня довжиною 4-8 м (в залежності від
довжини з’єднуваних жолобів). Кожен жолоб з однієї сторони має зрізи для легкого ( або
полегшення) стикування (рис.8). Рекомендуємо відразу з’єднати потрібну довжину жолобів, а
потім вставити з’єднані жолоби в попередньо закріплені кронштейни.
6. Послідовність закріплення стику жолобів:
а) вставте вузьку (зі зрізами) сторону в широку на 5-8 см (попередньо обробивши поверхні, які
доторкаються одна до другої силіконом) за напрямком руху води (рис.8);
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б) зафіксувавши натисненням стик, на бічній частині жолоба просвердліть отвір діаметром 4 мм.
Не припиняючи фіксації, встановіть заклепку;
в) встановіть наступну заклепку на відстані 3 – 4 см від попередньої;
г) аналогічним способом встановіть дві заклепки на суміжній бічній стороні;
д) при необхідності встановіть заглушку жолоба (стик жолоба та заглушки обробіть силіконом).
7. З’єднаний жолоб (або з’єднані жолоби) встановіть в прикріплені кронштейни і закріпіть
заклепками. Жолоб необхідно прикріпити до кожного кронштейна двома заклепками (рис.9).
Потім закріпіть допоміжні утримувачі по одному на кожен кронштейн.(рис.10). В якості
допоміжного утримувача зручно використовувати нержавіючу проволоку товщиною не менше 1,2
мм або смужку оцинкованої сталі шириною 10 мм.
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Установка водозливних труб
1. Зберіть (не закріплюючи заклепками) водозливний комплект (воронка (або ливнеприймач),
коліно верхнє, коліно середнє), вставивши воронку (або ливнеприймач) в верхнє коліно, а верхнє
– в середнє (рис.11). Для можливості стикування труби, коліна та воронки мають конусоподібну
форму (сторона, на якій шов ширший – діаметром менша).
2. Верхнє коліно відрізняється від середнього розмірами.
3. Тимчасово підставивши зібраний комплект в потрібне положення, визначте: чи достатня
довжина патрубків колін (якщо ні – використайте вставку); чи буде можливо закріпити воронку до
жолоба заклепками (кінець жолобу повинен знаходитись посередині воронки, зайве обріжте). Для
установки замість воронки ливнеприймача в необхідному місці на дні жолоба потрібно вирізати
отвір діаметром близько 80 мм, вставити жолоб у ливнеприймач, загнути всередину краї
ливнеприймача та закріпити їх з двох сторін заклепками.
4. Встановіть перший кронштейн так, як зображено на рис.12. Закріпіть воронку до жолоба
заклепками. Закріпіть заклепками верхнє коліно, воронку та коліна між собою

5. Встановіть необхідну кількість водозливних труб (рис.13). Відстань між кронштейнами не
повинна перевищувати 1,0-1,2 м. Закріпіть заклепками стики труб.
6. Закріпіть нижнє коліно. Відстань від нижньої точки коліна до поверхні доріжки повинна бути не
меншою 5 см.
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