поворот жолоба
внутрішній
жолоб
заглушка
ліва

Пам'ятка:
Правильна експлуатація
водостічної системи має на
увазі періодичне обслуговуобслугову
вання. Рекомендується два
рази на рік проводити
профілактичні огляди і
чищення. Видалити сміття з
жолобів і труб, перевірити
герметичність з'єднань, при
необхідності підтягнути
кріплення жолобів і труб.
Для запобігання пошкодпошкод
ження водостоку при
сходженні снігу - встановіть
на дах снігозатримувачі.
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Увага!
Транспортування:
- в упаковці;
- виключити механічні
ушкодження;
- надійно закріпити в
кузові автомобіля;
- не допускається
складання інших
матеріалів на елементи
водостічної системи.
Зберігання:
- в упаковці;
- виключити потрапляння:
прямих сонячних променів,
вологи, агресивних
рідин, іскор, вогню;
- тривале зберігання
допускається в критих,
сухих, провітрюваних
приміщеннях.
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S - ефективну поверхню покрівлі можна розрахувати за формулою:

S = (B + H/2) * L

де, В - довжина горизонтальної проекції кромки схилу даху [м]
Н - висота даху [м]
L - довжина даху [м]
Для плоских покрівель (кут схилу ≤ 10°) S = B * L

Край покрівлі повинен нависати
над жолобом на рівні між
1/3 і 1/2 ширини жолоба
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При проектуванні та виборі водостічної системи
необхідно врахувати розташування водостічних труб
і ефективну поверхню даху
Ухил у бік зливу
2 - 5 мм на 1 метр

Довжина будинку до 10 м - одна водостічна труба
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Довжина будинку від 10 до 20 м - дві водостічні труби
Монтаж водостічної системи починають з установки кріплень для
жолоба. Спочатку закріплюють крайні кріплення (в найвищій і
найнижчій точках, на відстані не більше 20 см від краю) з урахуванурахуван
ням ухилу в бік зливоприймача, а між ними розміщують проміжні
кріплення на рівній відстані (не більше 100 см одне від одного).
Розмітку місць установки проміжних кріплень зручно робити за
допомогою натягнутого шнура між крайніми кріпленнями. Обов'язОбов'яз
ковою є установка кріплень біля поворотів, зливоприймачів,
заглушок і в місцях з'єднання.
Стандартні водостічні жолоби виготовляються довжиною 2 м.
З'єднуються жолоби між собою за допомогою вкладання одного
жолоба в інший на 50 мм. При правильному монтажі жолоби щільно
стикуються між собою і не потребують обов'язкового застосування
герметика. Але ми рекомендуємо використовувати силіконовий
герметик на стиках елементів водостічної системи. Для з'єднання
жолобів Вам знадобиться рівна поверхня довжиною 4-8 м (залежно
від довжини з'єднуємих жолобів). Рекомендуємо відразу з'єднати
потрібну довжину жолобів (поворотів, зливоприймачів), а потім
з'єднані жолоби встановити в попередньо встановленні кріплення
для жолобів.
З'ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ
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Труби, коліна стикуються між собою з заходом один в одного ≈ на 50 мм.
Кріплення труби водостоку необхідно встановлювати на кожному стику.
Для відрізання жолобів та труб використовується ножівка по металу.
Задирки зачищаються напилком.

У разі потреби
використовуйте

≤ 100 см

кріплення на стику

висота до землі
від краю коліна
нижнього 10-20 см

≤ 25 см
* Труба повинна знаходитися
на відстані 3-8 см від
стіни будівлі
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