Lietaus vandens nuvedimo sistema

Montavimo nurodymai

Stogo latakas.
Pralaida.
Sàlaja.
0

Kampas 70.
Kanalizacijos antgalis.
Latako kronðteinai, laikikliai.
Vamzdþio laikikliai.
Galimi tarpiniai elementai.

Vertikalus lietvamzdis
Kai stogo kraðto ilgis iki 12 metrø, paprastai skaièiuojamas vienas vertikalus lietvamzdis.
Aplamai matmenys nustatomi pagal mûsø broðiûrà.

Latako kronðteinø, laikikliø montavimas

Nuolydis

Nuolydis

Nuolydis

Stogo kraðtas iki 12 m.

Stogo kraðtas virð 12m.

Pirmiausia nustatomas nuolydþio kryptis.
Po to montuojami latako kronðteinai,
laikikliai mm nuo stogo kraðto iki stogo
kraðto. Tarp 1 ir 2 áterpiama virvutë
nuolydþiui patikrinti (3mm vienam metrui).
Paskui montuojami Nr. 3, 4, 5 t.t. Su
maksimaliu atstumu 900mm.

Stogo kraðto viduryje montuojami latako kronðteinai,
laikikliai 1-1. Po jø seka 2-2 maþdaug 100 mm nuo
1 ir 2 maþdaug 100 mm tarp 2-1-1-2 átempiama virvutë
nuolydþiui patikrinti (3mm vienam metrui).
Po to montuojami 3-3, 4-4, 5-5 ir t.t. Su maksimaliu
atstumu 900mm.

Pasiliekama teisë daryti techninius pakeitimus.
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Pastogës
ilgis

Latako kronðteinai, laikiliai

Latakø uþdëjimas

Tarpiniai elementai

Latako kronðteinai, laikikliai turi
bûti montuojami su maksimaliu
atstumu 900 mm, jei stogo
kraðtas yra 9m, reikia ástatyti11
vnt. Kai vartojami latako
kronðteinai, jie turi bûti
sulenkiami taip, kad liktø
nuolydis iki vertikalaus
lietvamzdþio. Nuolydis turi bûti
3mm vienam metrui.
Iliustracijoje matyti kaip
þymima lenkimo linija latako
kronðteinams.

Pirmas ir paskutinis latako
kronðteinas- laikiklis
Montuojamas maþdaug 100mm
iki stogo galo. Nuolydis
kontroliuojamas virvute.
Paprastai reikalingas vienas
vertikalus lietvamzdis12m
stogo ilgio. Kai átaisomi du
vertikalûs lietvamzdþiai,
sogo ilgis dalijamas pusiau.

Greta pateiktoje lentelëje
nurodomi tarpiniø elementø
ilgiai. Tarpinio elemento kûginë
dalis turi bûti nukreipta þemyn.

Galinis elementas su
sandarinimo juosta
Jame yra siûlë 20mm nuo
latako galo. Á jà tepama
sandarinimo masë ir ástaèius
pasukiojama vietoje. Taip pat
daroma siûlë sandarinamiems
apvaliems elementams.

Jei yra abejoniø
Jei yra dar klausimø, susisiekite
su mumis.

Sujungimo elementai
Daromos siûlës sujungimo
elemente.

Vamzdþio laikiklis

Sàlajos montavimas

Vamzdþio laikikliai montuojami
ant sienos (plienas, mûras)
atstumai tarp jø 2m. Ákalant
pleiðtus naudokitës medþio
kaladële.

Sàlajos elementui montuoti
þymima ir pjaunama anga,
atitinkanti vertikalaus
lietvamzdþio skersmená.
Paðalinkite droþles. Ðvelniais
plaktuko smûgiais prispauskite
maþdaug 5mm nuo angos.

Sujungimo elementas
tvirtinamas ant dviejø
sujungiamø latakø briaunø.
Prispauskite sujungimo
elementà þemyn prie priekinës
latako briaunos.

Sàlajos elementasgali bûti
ástatomas á latako apvalià dalá ir
pasukamas á vietà, trys juostelës
aplenkiamos ant latako
briaunos

Montavimo árankiai
Niekada negalima naudotis
Kampinio ðlifavimo árankiu.
Visada paðalinkite droþles
nuo pavirðiaus
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Latako lankas
Metalo pjûklelis
Plaktukas
Atsuktuvas
Matavimo juosta
Virvelë

