MIEDŹ

TYTAN-CYNK

blacha OCYNKOWANA

powlekana PURALEM

SPOSOBY MONTAŻU SYSTEMÓW METALOWYCH
Prawidłowo zamontowany system Plastal zapewni szczelność
i niezawodność przez wiele lat. Dlatego wybierając system
należy szczególną wagę przyłożyć do sposobu zamontowania
rynien.
Systemy z miedzi, tytan-cynku oraz blachy ocynkowanej
proponujemy montować na dwa sposoby:
- lutowanie
- na spoiwo dekarskie PLASTAL

MIEDŹ

TYTAN-CYNK

blacha
OCYNKOWANA

SPOIWO
DEKARSKIE

System z blachy powlekanej puralem montowany jest:
- przy użyciu złączek uszczelkowych
- na spoiwo dekarskie PLASTAL

Dobierając rozmiar rynny do danej
powierzchni dachu należy wziąć pod
uwagę:
- efektywną powierzchnię dachu (E),
z której ma być odprowadzona woda;
- miejsce ustawienia rury spustowej
względem budynku.
Efektywną powierzchnię dachów
spadzistych (E) oblicza się wg. wzoru:
E=(A+B/2) x C [m]2

ZŁĄCZKA
USZCZELKOWA

DEKIEL
Z USZCZELKĄ

RYNAJZA
CZOŁOWA

WYLEWKA
(brąz)

Rynny

Obliczone powierzchnie
do odwodnienia zostały
podane w m2 przy
intensywności opadów 75
mm/h.
Ustawienia rury spustowej

125
mm

150
mm

Rury spustowe
87
mm

100
mm

m2powierzchni do odwodnienia
270

437

280

437

170

274

216

336

136

219

194

301

Tab 1. Tabela doboru rozmiaru rynny do powierzchni dachu.

UWAGA: Kolejność montażu zależy od typu (rodzaju) stosowanej rynajzy.
Wyznaczyć
miejsce
gdzie będą
zamontowane sztucery
(najniższe
punkty
instalacji - A).
A

1

2

Następnie przygotować
rynajzy. Jeżeli będą stosowane
rynajzy długie należy je wygiąć
odpowiednio do kąta nachylenia dachu (bardzo pomocna
w tym celu jest giętarka).
Zaleca się ponumerowanie
rynajz, gdyż tylko przy zachowaniu właściwej kolejności
można uzyskać odpowiedni
spadek. Rynajza nr 10 będzie
usytuowana najniżej.

C

kierunek spadku

C - najwyższy punkt instalacji

kierunek spadku

4
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B

kierunek spadku

max 60 cm
A - miejsce zamontowania sztucera
B - miejsce zamontowania narożnika

3

Dekiel uniwersalny z uszczelką grzebieniową należy
nałożyć na koniec rynny
i docisnąć. W montażu bardzo pomocny jest gumowy
młotek do nabicia dekla.
W przypadku systemu
z miedzi, tytan-cynku czy
blachy ocynkowanej dekiel
jest lutowany lub klejony za
pomocą spoiwa dekarskiego Plastal.

6

Montaż rynny rozpoczynamy od
umieszczenia noska rynajzy w zewnętrznym
wywinięciu rynny (wulście) (rys.7a) następnie
dociskamy rynnę do wewnętrznych
powierzchni rynajz i zaginamy blaszki
znajdujące się na tylnych wewnętrznych
ściankach rynajz. (rys.7b)

nosek
rynajzy

wulsta
rynny

5

W miejscu przewidzianym na sztucer
należy wyciąć w rynnie otwór
odpowiadający
średnicy odpływu
sztucera (rys nr 5).
Otwór powinien być
usytuowany w osi
sztucera i równej
odległości od
sąsiadujących rynajz.

A

7b

Jeżeli stosowane będą rynajzy doczołowe
spadek należy uzyskać przez rozciągnięcie sznurka pomiędzy rynajzą najniżej
usytuowaną tuż przy sztucerze a skrajną,
przy narożniku (Rys. 3) lub umieszczoną
w najwyższym punkcie (Rys. 4). Rynajzy
należy montować max co 60 cm z zachowaniem spadku minimum 2 mm na 1 m.b.
w stosunku do poziomu.

UWAGA:
W przypadku zastosowania rynajz typu
blaszka - blaszka możemy montować
rynnę z uprzednio zamontowanym na
niej sztucerem.

Sztucer należy mocować na rynnie
umieszczając jego przednią krawędź
w zewnętrznym wywinięciu rynny „wulście”.
Dociskając sztucer do rynny należy zagiąć
do środka jego uszy mocujące.

8a

uszy
mocujące

8b
INFORMACJA O RYNAJZACH

D

9

W przypadku systemu powlekanego puralem do połączenia dwóch
odcinków rynien lub rynny z narożnikiem służy złączka z uszczelką
grzebieniową. Montaż złączki rozpoczynamy od odgięcia blaszki
w kształcie odwróconego U,(D) która znajduje się na zewnętrznej
płaszczyźnie złączki (rys.9). Złączkę wieszamy na tylnych krawędziach
rynien, a następnie dociskając ją do zewnętrznych płaszczyzn rynien
zakładamy zaczep na wulstę rynny i zapinamy klamrę. Montaż
kończymy dogięciem blaszki zabezpieczającej wypięcie klamry (D). W
przypadku rynien ocynkowanych i powlekanych puralem możemy
zastosować spoiwo dekarskie Plastal zachowując zakład rynna w rynnę
5 cm. Natomiast łączenie rynien wykonanych z miedzi i tytan-cynku
powinno być lutowane.

10

Rurę spustową
montujemy do ścian
budynku używając obejm.
Obejmy montować należy
maksymalnie co 2 m.
Pierwszą górną obejmę
umieszcza się
bezpośrednio pod
kolanem. W przypadku
budynków wysokich do
łączenia dwóch rur
spustowych służy mufa.

* Rynajza długa i czołowa typu „blaszkablaszka” dostępna jest w systemach: tytancynkowym, ocynkowanym i powlekanym
puralem w rozmiarach 280 i 333. Rynajza
czołowa typu „blaszka-blaszka” dostępna jest
dodatkowo w systemie miedzianym 280 i 333.
** Rynajza długa i czołowa typu „blaszkanosek” występuje w systemach ocynkowanym
i powlekanym puralem w rozmiarach 280 i 333.
Rynajza czołowa typu „blaszka-nosek”
z systemu ocynkowanego wykorzystywana jest
w systemie tytan-cynkowym. Rynajza długa
typu „blaszka-nosek” dostępna jest również
w systemie miedzianym w rozmiarze 280 i 333.
UWAGA: Wszystkie rynajzy przetłaczane są
typu „blaszka-nosek”.

