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Pomiar dachu

Dobór systemu
B

do 10O EP= A × B
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od 10O EP= (C +H/2) × A

Elementy systemu

125/ 90 do 100 m2
135/90 do 110 m2
150/ 100 do 200 m2
powierzchni dachu
125/ 90 do 200 m2
135/90 do 220 m2
150/ 100 do 300 m2
powierzchni dachu

hak
dokrokwiowy
rynna

hak
doczołowy

złączka rynny
z klamrą

narożnik

sztucer

kolanko 60O

obejma rury
spustowej

3

denko rynny

rura spustowa

złączka rury
spustowej
*

trójnik

łapacz deszczu

*

osadnik rury

zastosowanie złączki rury spustowej
przy połączeniu sztucer - rura spustowa (bez kolan)
jak na rysunku 20

wylewka

Instrukcja montażu
stalowego systemu rynnowego Flamingo®
Spadek pochylenie orynnowania 0,1-0,3%

Rozstaw haków
doczołowe

1-3 mm

max

4

5

1 mb

szczelina 1-2 cm

600 m

m

dokrokwiowe

max 100

0 mm

bez barier przeciwśniegowych

z barierami śniegowymi

Wycinanie otworu w rynnie

skrajny hak 100 mm
od końca okapu (przy denku)

Wykonanie kapinosa przy otworze

nożycami
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piłką do metalu
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Montaż narożnika 90O

Montaż narożnika 90O
ok. 10 cm

8

9

zagiąć listek

Instrukcja montażu
stalowego systemu rynnowego Flamingo®
Zamontowany narożnik 90O
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Przygotowanie do montażu złączki z klamrą
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Prawidłowo osadzonego narożnika nie
trzeba podpierać hakiem

Montaż złączki z klamrą
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ok. 5 mm

Montaż złączki z klamrą

14

odgiąć listki

Montaż złączki z klamrą
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Montaż denka

φ125 – min. 10 wypustów
φ 135 – min. 12 wypustów
φ 150 – min. 15 wypustów

15
zagiąć listki

szczypce dekarskie

Wypustki zawsze na zewnątrz
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Montaż denka i uszczelnienie

Montaż obejm

zamek
wyciskany na
zewnątrz
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beton

17

mocowanie
w zależności
czy obejma
montowana
jest do betonu
czy do drewna

drewno

Montaż wylewki

Montaż sztucera
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19
ok. 200 mm

Zastosowanie złączki rury spustowej
na połączeniu sztucer - rura spustowa
(bez kolan)

20

Złączka
przy
pionowej
rynnie

max
2000 mm

