Instrukcja monta¿u
Gratulujemy Pañstwu wyboru systemu orynnowania RAIKO®, systemu, dziêki
któremu bêdziecie Pañstwo mieli przez d³ugie lata deszcz pod kontrol¹.
W³aœciwy monta¿ systemu gwarantuje Pañstwu szybkie i pewne odprowadzenie wody
z po³aci dachowych przez ca³y czas jego u¿ytkowania oraz ograniczenie zabiegów
konserwacyjnych wy³¹cznie do oczyszczania rynien z liœci.
Dlatego, aby zagwarantowaæ Pañstwu pe³ne zadowolenie z naszego produktu
przedstawiamy wskazówki i porady monta¿owe. Prosimy o zapoznanie siê z nimi
przed monta¿em systemu orynnowania RAIKO®.
Tabela wydajnoœci systemu orynnowania RAIKO
system orynnowania

powierzchnia dachu
1 spust
2 spusty

100 / 75
125 / 95

do 50m²
50m² - 100m²

50m² - 100m²
100m² - 150m²

125 / 100

100m² - 150m²

150m² - 200m²

Informacje ogólne:
! Upewnij siê, ¿e posiadasz wszystkie niezbêdne elementy systemu w
wystarczaj¹cych iloœciach.
! Pamiêtaj, ¿e rynna powinna wystawaæ poza krawêdŸ po³aci dachowej
przynajmniej po³ow¹ swojej œrednicy.
! Zwróæ uwagê, by rynna by³a nieco ni¿ej linii przed³u¿enia powierzchni dachu,
tak, aby nie stanowiæ oparcia dla zsuwaj¹cego siê œniegu.
! Zachowaj spadek rynny w kierunku rury spustowej ok. 3-5mm/mb.
! Pamiêtaj, aby krawêdŸ wewnêtrzna rynny by³a wy¿sza o 6-10mm od jej
zewnêtrznej krawêdzi.

Monta¿ systemu orynnowania RAIKO®
Monta¿ haków:
! Haki œrednie (HKS) i haki d³ugie (HKD) do monta¿u na krokwiach, ³atach lub deskach
zaginamy w celu uzyskania odpowiedniego spadku rynny (3-5mm/mb).[1]
! Haki combi (HKC) s³u¿¹ do bezpoœredniego monta¿u na desce czo³owej z zachowaniem
odpowiedniego spadku rynny (3-5mm/mb).
! Haki mocujemy w odstêpach, co 60-90cm, haki skrajne umieszczamy w odleg³oœci ok.
10cm od koñców rynny.
! Nale¿y pamiêtaæ, aby za³o¿yæ hak na ka¿d¹ stronê naro¿nika.
! Monta¿ haków rozpoczynamy od przytwierdzenia haków skrajnych, po czym przeci¹gamy
miêdzy nimi linkê wyznaczaj¹c¹ liniê monta¿u pozosta³ych haków.[2]
! W przypadku zastosowania dwóch rur spustowych haki mocujemy od œrodka ze spadkiem
w kierunku tych rur.
Monta¿ sztucera:
! Ustalamy na rynnie miejsce, w jakim osadzona bêdzie rura spustowa, nastêpnie wycinamy
pi³k¹ do metalu otwór (uwaga: nie u¿ywaæ do tego szlifierki k¹towej).[3]
! Wywijamy na zewn¹trz krawêdzie ciêcia tak, aby u³atwiæ odp³yw wody do sztucera.
! Montujemy sztucer (SZT) na rynnê wprowadzaj¹c jego wygiêt¹ krawêdŸ w zewnêtrzne
wywiniêcie rynny. Nastêpnie dociskamy sztucer do rynny i mocujemy go poprzez wygiêcie
uchwytów puszkowych do wewnêtrznej krawêdzi rynny.[4]
Monta¿ rynien, naro¿ników i denek:
! Osadzamy rynny (RYN) i naro¿niki (NAW, NAZ) rozpoczynaj¹c do rynny z zamontowanym
sztucerem, wpinaj¹c stronê wewnêtrzn¹ rynny w uchwyt na haku, a nastêpnie wciskaj¹c
zewnêtrzn¹ krawêdŸ w zatrzask. Nastêpnie montujemy pozosta³e rynny i naro¿niki.[5]
! Stosuj¹c z³¹cze rynny (ZLR) uszczelniamy wszystkie po³¹czenia miêdzy rynnami i
naro¿nikami. Nale¿y zwróciæ uwagê, by po³¹czenia znajdowa³y siê w równej odleg³oœci
miêdzy hakami.
! Z³¹cze rynny zak³adamy na tyln¹ czêœæ rynny uwa¿aj¹c, by uszczelka znajdowa³a siê na
œrodku z³¹cza. Nastêpnie zak³adamy klamrê na przedni¹ czêœæ drugiej rynny lub naro¿nika
zamykaj¹c po³¹czenie i zabezpieczaj¹c je przez zagiêcie blaszki.[6]
! Rynny i naro¿niki dopasowujemy z zachowaniem 2-3mm odstêpu miêdzy nimi dla
kompensacji zmian d³ugoœci.
! Denka (DEN) mocujemy na koñcach rynny, nanosz¹c uprzednio w ich ³ukowate wg³êbienia
niewielk¹ iloœæ silikonu dekarskiego. Nastêpnie osadzamy denko i dociskamy przednie
ucho na wywiniêciu rynny, tylne ucho zaginamy za rynn¹.[7]
Monta¿ rur spustowych:
! Wyznaczamy na murze liniê, wzd³u¿ której przebiegaæ bêdzie rura spustowa. Nastêpnie
przyk³adaj¹c obejmê rynny (OBP) zaznaczamy miejsce jej mocowania i przygotowujemy
otwory mocuj¹ce. Obejmê montuje siê przy pomocy ko³ków rozporowych. W przypadku
monta¿u do œciany ocieplonej styropianem nale¿y zastosowaæ odpowiedniej d³ugoœci
kotwy (KTO).[8]
! Pierwsz¹ obejmê montujemy bezpoœrednio pod kolankiem, a ostatni¹ przed wylewk¹.
Maksymalna odleg³oœæ miêdzy obejmami nie powinna przekraczaæ 2 m.
! Po zamocowaniu rur nabijamy z³¹czki na obejmy u¿ywaj¹c przek³adki z drewna.
! Na koniec rury spustowej mocujemy wylewkê (WYL) lub, w przypadku odprowadzania
wody do kanalizacji, rurê spustow¹ z ko³nierzem (RSK).
UWAGA: Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym oczyszczenie rynny z wyciêtych kawa³ków blachy i
opi³ków. Pozostawione resztki rdzewiej¹ i przebarwiaj¹ powierzchniê blachy.

