
Перед монтажем системи необхідно 
визначити розташування на фасадах 
будівлі водостічних труб, з урахуванням 
напрямку відводу води, розміщення 
точок наземного водозбору та вигляду 
фасаду.

У місцях організації зливу встановити 
лійки. Лійки повинні знаходитися в 
нижніх точках систем ринв з 
урахуванням ухилу приблизно 2 см на 
10 м.п. ринви.

За допомогою шнура визначити 
рівень монтажу ринв (ухил у бік зливу) 
і встановити у вищих точках крайні 
кронштейни ринви.

Кронштейни ринви встановлюються по 
шнуру через 60 см (max), але не більше 
10 см від країв лійок, муфт і кутів.

Ринви монтуються, починаючи від 
лійки. При цьому край ринви повинен 
бути на рівні мітки.

На з'єднання ринв одягається муфта. 
Краї ринв повинні бути на рівні міток 
на муфті.

Для відрізання ринв та труб 
використовується пила по металу. 
Задирки очищаються напильником.

Кути ринви монтуються по мітках, 
аналогічно муфтам.

На закінчення системи защипуються 
заглушки. Відстань від заглушки до 
бокової дошки даху або до сусідньої 
стіни не менше 3 см.

Монтаж труб починають від ринви. 
При невеликому виносі даху відносно 
фасадної стіни використовують муфту 
труби або комбінацію одномуфтового 
і двомуфтового відводів. Стрілка 
вказує напрямок потоку води і завжди 
спрямована вниз.

При значному виносі даху між 
двомуфтовими відводами застосовується 
відрізок труби. При цьому обов'язково 
приклеїти верхній відвід до лійки. 
Можливе застосування відводів з 
кутом 87 градусів.

Безпосередньо під відводом 
встановлюється кронштейн труби. 
При монтажі труб залишати зазор 
приблизно 10 мм для компенсації 
теплового лінійного розширення. 
Клей не використовується.

Для з'єднання труб застосовуються 
муфти. Під муфтою встановлюється 
кронштейн. Нижня труба вводиться 
не до кінця. Зазор приблизно 10 мм. 
Клей не використовується..

Кронштейни труби монтуються на 
стіні за допомогою універсальних 
дюбелів та спеціальних гвинтів.

Відстань між кронштейнами не 
повинна перевищувати 1,5 м. Для 
більшої надійності системи можливе 
застосування металевих кронштейнів. 
Відстань між ними також не більше 
1,5 м.

Нижнє коліно приклеюється до труби. 
Для склеювання використовують 
тільки клей для ПВХ. Труба фіксується 
кронштейном. Відстань до відводу не 
менше 2см.

Відвід можна обрізати паралельно 
стіні для покращення зовнішнього 
вигляду системи.
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Трійники встановлюються аналогічно 
муфтам. У разі з'єднання труби 75мм з 
трубою 100 мм використовується 
адаптер.




