Avantajele sistemului de jgheaburi şi burlane Stabicor metalic

Sistemul de jgheaburi şi burlane
STABICOR Metalic

 Instalare rapidă, uşoară şi curată
 Sistemul de îmbinare etanş, cu garnitură de cauciuc
 Nu este necesară lipirea cu silicon
 Protecţia împotriva abraziunii şi zgâriere în timpul
asamblării, respectiv transport (jgheaburi şi burlane sunt
pe întreaga lungime acoperite de o folie protectoare)
 Stabilitate mare
 Materiale de înaltă performanţă
 Durată de viaţă lungă şi fără întreţinere
 Rezistă la variaţii mari de temperatură
 Material: jgheaburi, burlane şi fitinguri tăiate din oţel
zincat, cu acoperire de polyester
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Sistemul de jgheaburi şi burlane Stabicor M

3 Colţar exterior

Etape montaj
ETAPE MONTAJ

CUM DIMENSIONĂM CORECT JGHEABURILE?
4 Colţar interior
5 Capac

6 Consolă jgheab
2 Piesă de legătură

Exemplu:
– Acoperiş în două ape
– Lungime amprentă: 15 m
– Lăţime amprentă: 10 m
– Suprafaţă acoperiş: 150 m²
– Pentru fiecare apă există o gură de scurgere

Cel mai inalt
punct
Cel mai inalt
punct

1 Jgheab 125/150

1.

2.

– Setaţi gradientul de direcţie
– Luaţi în considerare înclinaţia
aprox. 3 mm la un metru
– Marcati locul de îndoire al
cârligului
– În zonele bogate în zăpadă fixaţi
jgheaburile astfel încât zăpadă să
poată să alunece peste jgheab.

– Consolele de jgheab sunt în aşa
fel concepute astfel încât punctul
de îndoire să fie tot timpul mai
înalt cu 10 mm faţă de punctul
din faţă al consolei.
– Acest lucru este necesar astfel
încât apa să nu devieze prin
spatele jgheabului şi să
deterioreze faţada clădirii.

panta

ime
Lăţ

9 Cot la 40°

8 Cot la 72°

10 Ramificaţie DN 100/100

Soluţie:
– O zonă de scurgere are 75 m²
– Tabelul arată:
DN jgheab: 125 mm
			
DN burlan: 100 mm

– Îndepărtaţi folia de protecţie de
pe suprafata jgheaburilor şi a
burlanelor.
– Este recomandat ca acest lucru să
se faca după poziţionarea în
console a jgheaburilor, respectiv
brăţari a burlanelor.

– Pentru a evita prelingerea apei pe
lânga gaura de scurgere, cu
ajutorul unui cleşte sau patent,
îndoiţi spre exteriorul jgheabului
marginea găurii de scurgere.

MONTAREA ACCESORIILOR

MONTAREA JGHEABULUI

Punctul cel mai
de jos

panta

10.
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12.

11.

Punctul cel mai
de jos

7 Teu de scurgere

Lun
gim
e
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3.

4.

– Prima consolă de jgheab se
montează în cel mai înalt punct.
– Următoarele console jgheab se
montează la distanţa de max.
80 cm între acestea, cu o
diferenţă de nivel de 3mm/1ml
jgheab.

– Marcaţi cu creionul linia de
îndoire al consolelor.

– Jgheabul este montat în console
şi fixat în acestea cu ajutorul
clemelor de fixare ale consolelor.
– La îmbinarea jgheaburilor trebuie
păstrat un rost de dilatare de
2-3 mm.

– Închiderea capătului de jgheab.
– Capacul metalic cu garnitură
se fixează pe capătul de jgheab
cu ajutorul unui ciocan de cauciuc.

15 Brăţară burlan cu şurub 200 mm

13 Mufă

11 Burlan DN 100

REGULA GENERALĂ DE CALCUL PENTRU
DIMENSIONAREA JGHEABURILOR
Jgheab
semirotund

Burlanul
corespunzător

Până la 100 m2

Ø 125

Ø 100

Până la 170 m2

Ø 150

Ø 100

Suprafaţa de colectat
12 Cot pentru soclu

14 Burlan cu clapetă de scurgere

5.

6.

– Cu ajutorul unei linii de trasaj
(şnur) se verifică liniaritatea
consolelor de jgheab.
– Cu ajutorul nivelei se poate
verifica panta de scurgere a
jgheabului.

– Marcaţi cu creionul pe jgheab
zona de decupaj, pentru
amplasarea teului de scurgere.

13.

14.

– Fixarea teului de scurgere pe
jgheab.
– Se fixează mai întâi în partea din
faţă, după care cu ajutorul
clemelor de prindere se fixeaza în
partea din spate a jgheabului.

– Piesa de legătură cu garnitura
se fixează mai întâi în partea
din spate a îmbinării, după care,
cu ajutorul clemei mobile, se face
fixarea în partea din faţă a
îmbinării de jgheaburi.

15.

DATE TEHNICE
Material

tablă zincată vospită în câmp electrostatic

Dimensiuni
Jgheaburi

lungime: 4 m, diametru: 125 mm, 150 mm

Burlane

lungime: 1 m, 3 m, diametru: 100 mm

1. Oţel
2. Strat de zinc 275g/m2
3. Tratare
4. Strat de grund
5. Strat de vopsea final

7.

8.

– Perforaţi jgheabul cu ajutorul unei
maşini de găurit, pentru a putea
face decupajul de scurgere.

– Executaţi decupajul pentru gaura
de scurgere cu o foarfecă de
metal.

– Executarea îmbinării dintre colţar
şi jgheab.
– Legătura se face cu ajutorul piesei
de legatură cu garnitura.

– Piesa de legătura vine la pachet
cu un element zincat de rigidizare.
– Acesta se introduce în buza
exterioară jgheabului.
– Se introduce câte 50% din
lungimea piesei în fiecare piesă
care se doreşte a fi îmbinată.

16.
– Brăţara pentru fixare burlan cu
şurub 200 cm.
– Se montează la o distanţ de max.
2 m.

