SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A ROOFART ereszcsatorna rendszer bármilyen tetőszerkezetről elvezeti a csapadékvizet.
Ez a tájékoztató füzet segít Önnek kiválasztani és megfelelően felszerelni
a ROOFART ereszcsatorna rendszert.
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2. A ROOFART ERESZCSATORNA RENDSZER ELEMEI

ALKOTÓELEMEK:
JB
BJ
CU
CJ
CPU
PPC
KE
Kl
RA
CB
PB
BU
BB
RB
CE
EC
PC
RC
EJ
PP
DEP
CEL

-ereszcsatorna
-ereszcsatorna toldó
-univerzális lezáró elem
-ereszcsatorna tartó kampó
-ereszcsatorna tartó kampó oromdeszkához
-kampótartó
-ereszcsatorna szöglet külső 90°
-ereszcsatorna szöglet belső 90°
-betorkolló csonk
-csőkönyök 60°
-lefolyócső közdarab
-lefolyócső
-csőbilincs
-csőleágazás
-60° kifolyókönyök
-vízlopó
-gyűjtőtölcsér
-csatornacsatlakozó cső
-ereszcsatorna kapcsoló elem
-túlfolyás gátló
-szűrőház
-rugalmas könyök

A Roofart rendszer előre festett Prelaq SS lemezekből készül.
SZÍNSKÁLA:
piros
téglavörös
bordó
barna
fehér

RAL - 3011
RAL - 3009
RAL - 3005
RAL - 8017
RAL - 9010

MŰSZAKI ADATOK:
1.
acéllemez
2.
275gr /m2cinkréteg
3.
passziváló réteg
4.
alapozó réteg
5.
rws 35mcr prelaq festékréteg

3. A MEGFELELŐ RENDSZER KIVÁLASZTÁSA
A csapadékvíz elvezetésére használt ereszcsatorna rendszerek két méretben kaphatók: 125/87mm és 150/100mm.
A 150m2-nél kisebb tetőkhöz a 125mm ereszcsatornát és
a 87mm lefolyócsöveket javasoljuk, míg a 150mm ereszcsatornákat és a 100mm lefolyócsöveket inkább a 150m2nél nagyobb felületű tetőkhöz ajánljuk.
A 10m -nél rövidebb ereszek esetében egy lefolyócsövet
alkalmazunk, míg a 10m-nél hosszabb ereszek esetében
kettő lefolyócsövet rögzítünk mindét végénél.

A 10m -nél rövidebb ereszek esetében egy lefolyócsövet szerelünk fel.

A 10m-nél hosszabb ereszek esetében kettő lefolyócsövet rögzítünk mindét végénél.

A KÜLÖNBÖZŐ TETŐFAJTÁKHOZ HASZNÁLT BETORKOLLÓ CSONK /CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSEK VÁZLATA

a csapadékvíz két irányban távozik a tetőről

a csapadékvíz négy irányban
távozik a tetőről

a csapadékvíz négy irányban
távozik a tetőről
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4. AZ ERESZCSATORNA RENDSZER FELSZERELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOK

Vízmérték

Kampóhajlító szerszám

Mérőszalag, ceruza, zsinór

fémfűrész

popszegecs húzó

vezeték nélküli csavarbehajtó

gumi- és fémkalapács

fogó

fémvágó olló

5. A KAMPÓK FELSZERÉLESE

A ROOFART kampók kétféle típusa kapható (5a ábra):
a)

b)

CJ

-

CJ típusú kampókat a tetőgerenda fölé
kell szerelni.

kampó,

Javasoljuk továbbá, hogy az ereszcsa-

1,5mm vastagságú lemezből ké-

ereszcsatorna

torna külső részét a tetőszerkezet képze-

szült;

letbeli meghosszabbítása alatt 20-30 mm

CJ - ereszcsatorna tartó kampó

-re szereljék fel (ábra 5c).

oromdeszkához, 1,5mm vastagságú lemezből készült;
A kampók felszerelését megelőzően

A kampók felszerelése azzal kezdődik,
hogy megkeressük a vízszintes egyenes
és a vízelvezetés lejtését.

meg kell rajzolni azt a dőlést, ami a lefo-

A kampókat a középsőtől indulva a

lyócsatornába kerülő vízáramlatot jelöli.

szélsőkig úgy kell felszerelni, hogy kö-

1 méter hosszirányba kb.2 mm dőlés

zöttük egy zsinórt feszítünk ki, ami a

javasolt (5b ábra).

szükséges lejtést jelzi.

A kampók közötti távolság nem halad-

Az első kampót a vízszintesen szerel-

hatja meg a 0,8m-t, továbbá a végeknél

jük föl. Egészen az utolsóig egy zsinórral

található kampóknak 0,1m távolságra

jelöljük a lejtést. Figyelembe kell venni

kell lenniük a tető szélétől (5b ábra).

azt, hogy a kampók elmozdulhatnak a

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a külső
szögletet használják, a tető szélétől számított 0,1m-t ki kell hagyni.
Az univerzális kampót a tetőgerendá-

lejtéshez képest.
Az ereszcsatorna tartó kampó (CJ)
felszerelését megelőzően egy speciális
eszköz segítségével a korábban bejelölt

hoz is (PPC állítható kampótartó segítsé-

helyeken

gével) és közvetlenül a szerelvényfalhoz

ábrák).

is fel lehet szerelni (5h ábra).

ezeket

meghajlítjuk

(5e-5g

Az eresz és az épületszerkezet típusától függően különböző fajtájú kampótartókat használhatunk. A függőleges
ereszek esetében CPU kampókat
használunk, míg ferde ereszek esetében a CJ kampókat.
A CJ ereszcsatorna tartó kampókat a
szarufára szereljük rá, a tetőgerenda
fölé (5m, 5n ábrák).

Az univerzá-

lis kampókat fel lehet szerelni közvetlenül a tetőre, valamint CPU ereszcsatorna kampókat a gerendára a PPC tartó
segítségével (5j-5l ábrák).

MEGJEGYZÉS:
Ezeknél a tevékenységeknél tilos
a sarokcsiszoló (flex) használata!

6. AZ ERESZCSATORNA FELSZERELÉSE
Mielőtt beillesztjük az ereszcsatornákat a
kampókba, be kell jelölni a betorkolló csonk
(RA) helyét.
Ehhez előbb be kell helyezni az ereszcsatornát a kampókba. A két kampó között, ahová a lefolyócső kerül majd, a betorkolló csonk (RA) helyét egy ceruzával ki
kell jelölni (6a és 6b ábrák).
A korábban kijelölt helyen egy fémfűrész,
majd később olló segítségével ki kell vágni
egy részt az ereszcsatornából, hogy olyan
lefolyót alakítsunk ki, aminek az átmérője
nem lehet nagyobb, mint maga a lefolyócső (6c ábra).
A lefolyócsövön átfolyó a csapadék útját
úgy segíthetjük, hogy egy fogóval behajlítjuk a kivágott lefolyó széleit (6e ábra).
A betorkolló csonk (RA) külső részét
hozzákapcsoljuk az ereszcsatornához, bár
a kapcsokat az ereszcsatorna belső részéhez kell majd illeszteni (az ereszcsatorna
tölcsér beillesztését követően) (6e és 6f
ábra).
A betorkolló csonk (RA) elhelyezését
követően fel lehet szerelni a végekhez az
univerzális lezáró elemeket (CU). Az elemek zárófogakkal és gumiszegéllyel vannak ellátva, hogy tökéletesen illeszkedjenek az ereszcsatornához. Az lezáró elemeket (CU) vagy műanyag kalapács segítségével vagy kézzel kell felszerelni.
Végül be kell helyezni az ereszcsatornát
a kampókba, és úgy rögzíteni, hogy kézzel
rányomunk mindegyik kampóra.

MEGJEGYZÉS:
Ezeknél a tevékenységeknél tilos
a sarokcsiszoló (flex) használata!
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7. AZ ERESZCSATORNÁK ÖSSZEILLESZTÉSE

A két összeillesztendő ereszcsatornát
be kell helyezni a kampókba. Az
ereszcsatornák szélei közti távolság 23 mm legyen (7a ábra).
Ezt követően az ereszcsatornákat
egyszerűen benyomjuk kézzel a kampókba (7b ábra).

Két ereszcsatorna összeillesztéséhez ereszcsatorna toldóra (BJ) van
szükség. Az ereszcsatorna toldót (BJ)
először az ereszcsatorna alsó széléhez kell helyezni, majd a külső szélhez
(a lekerekített részéhez). Az ereszcsatorna toldót (BJ) a két ereszcsatornát
összekötő vonaltól egyenlő távolságba
kell elhelyezni (7c ábra).

Zárja le az ereszcsatorna külső széle felett található csatot, majd végül
nyomja meg a biztonsági részt.
Az ereszcsatorna toldóhoz (BJ)
tartozik egy gumiszegély, ami biztosítja a megfelelő illeszkedést az ereszcsatornához. Nincs szükség szilikonra,
vagy egyéb ragasztó anyagra.

8. A KÜLSŐ ÉS BELSŐ ERESZCSATORNA SZÖGLET FELSZERELÉSE

A belső/külső szögleteket (KI/KE) a
BJ és EJ ereszcsatorna kapcsoló
elemek segítségével lehet rögzíteni
(8b-8c ábrák).
A BJ rögzítését megelőzően meg
kell győződni arról, hogy a kapcsolódási pontoknák nincs elhajlás, ezért az
EJ-t a JB és KI/KE végeinél kell felszerelni (8a ábra).
Hogy az ereszcsatorna és a szögletek
között megfelelő legyen a rögzítés,
négy popszegecset kell behelyezni az
ereszcsatorna kapcsolókba (BJ) (8c
ábra).

9. A LEFOLYÓCSÖVEK ÖSSZESZERELÉSE
A lefolyócsöveket (BU) a tető méretétől
és típusától függően különböző helyekre
kell felszerelni, figyelembe véve az
eresz hosszúságát (ld. a megfelelő
rendszer kiválasztása fejezet).
A BU-t a falra szerelik, csőbilincs segítségével (BB), melyeket tiplivel egymás alá kell helyezni.
A felülettől függően szükséges a BB-t
rögzíteni vagy sem.
MEGJEGYZÉS: Szilárd felületek esetében a rögzítéshez két tipli szükséges
(9c ábra).
Puhább felületek (polisztirol) esetében a BU-t vagy egy tiplivel vagy fülek
nélkül lehet fölszerelni (9e, 9f, 9g, 9h
ábra).
A két BB közti maximális távolság
nem lehet több 2m-nél. (9a ábra).
A BU-t a csőbilincsbe kell beleilleszteni, majd azt kézileg két kapoccsal le kell
zárni (9i-9j ábra).
Szükségesetén a BB-t csavarhúzóval ki
lehet nyitni.

10. A KÖNYÖKCSÖVEK ÉS VÍZLOPÓ FELSZERELÉSE
A 60° könyökcsövet (CB) abban az esetben kell alkalmazni, ha akadályt kell
kikerülni vagy meg kell változtatni a vízfolyás irányát.
A könyökcsövet (CB) a betorkolló
csonkkal (RA), és a már korábban falhoz
rögzített lefolyócsővel össze kell illeszteni (10a ábra).
A két könyökcső közé (CB) egy lefolyócső közdarabot kell helyezni (PB).
Lemérni a könyökcsövek közötti távolságot (A), melyhez a csövek mindkét végénél 100 mm-t hozzá kell adni, melyek 50
mm-re nyúlnak be a könyökcsövekbe.
A kifolyókönyököt (CE) a lefolyócső
alján kell rögzíteni. A könyökcsövet (CB)
és a kifolyókönyököt (CE) mindkét oldalon szegecsekkel kell rögzíteni a lefolyócsőhöz (10b-10e ábrák).
MEGJEGYZÉS: Nem szükséges a
kifolyókönyök használata abban az
esetben, ha az ereszcsatorna
rendszert a szennyvízrendszerrel
köti össze. Tehát a lefolyócsövet
közvetlenül kötik össze a csatornacsatlakozó csővel (RC) és a szűrőházzal (DEP).

11. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
A csapadékvíz közvetlen csatornába
juttatásához a lefolyócső és a csatornacső közé be kell iktatni egy csatornacsatlakozó csövet (RC) (11a-b ábra).

Ha össze akarunk illeszteni két lefolyócsövet egy csatornába, akkor egy csőleágazást (RB) kell alkalmazni, ami a
lefolyócsövekhez hasonlóan illeszkedik
(11c ábra).
A vízlopót (EC) a lefolyócsőhöz (BU)
erősítjük, és így fel tudjuk fogni, és természetesen fel tudjuk használni a csapadékot (11d ábra).

Az univerzális záróvéget (CU) úgy rögzítjük az ereszcsatorna végéhez, hogy egyszerűen csak kézzel rányomjuk, vagy egy
gumikalapácsot használunk. A CU-t szilikon nélkül lehet rögzíteni. (11e és 11f
ábra).

Az eresz nélküli tetők esetében a csapadék lefolyócsőbe vezetéséhez gyűjtőtölcsért (PC) alkalmazunk. Az eszköz
belsejébe lyukakat vágunk az ereszcsatorna irányszögétől függően, majd hozzájuk illesztjük (11g-11h ábra).

