15 cm

200 cm

13. Instalarea bratarilor de burlan fixati bratarile la o distanta maxima de
200 cm intre ele si 15 cm de capatul
inferior al cotului sau capatul burlanului.
Pentru fixarea bratarilor de perete,
folositi diblurile pentru bratari.

14. Instalarea cotului de evacuare pentru o inchidere eleganta a burlanului, folositi un cot de evacuare. Fixati-l de
burlan cu un surub autofiletant in partea
inferioara.

15. Instalarea decantorului pluvial pentru a conecta sistemul de burlane
direct la reteaua de canalizare folositi
elementul decantor pluvial.

DEPOZITARE SI MANIPULARE
Depozitarea jgheaburilor si burlanelor se face deasupra solului pe o
suprafata plana si stabila, fara rugozitati sau margini ascutite si sa ofere
sprijin la fiecare 50 cm. Se aranjeaza in mod liber, fara rasucire sau indoire si
nu se stivuiesc in stive mai inalte de 1m. Partile componente sistemului se
depoziteaza in incaperi si se pasteaza in ambalajul original pentru
protejarea produselor si a preveni poluarea. Pe toata perioada depozitarii
trebuie furnizata o ventilatie adecvata; nu se invelesc sau acopera cu folie
transparenta sau opaca. Pentru a preveni zgarierea jgheaburilor si
burlanelor - nu le glisati unele de celelalte.

Jgheaburile si burlanele sunt impachetate in pungi de polietilena, iar
restul de elemente in cutii din carton. Nu le expuneti la lumina directa a
soarelui pentru o perioada lunga de timp.

ATENȚIE!
Utilizarea de componente de la alți producători pune în pericol buna
funcționare a sistemului. Garanția este valabilă doar atunci când
instalarea este efectuata doar cu elemente ale sistemului FAVORIT 130.

PROIECTARE

Oțel suedez cu
polimer Prelaq®

0,6 mm

Sistem pluvial
FAVORIT 130

L

Proiectul sistemului de drenaj pluvial trebuie pregatit de un proiectant
autorizat, respectand cerintele EN 12056-3 , cat si standardele nationale si
locale din domeniul constructiilor. Produsul este destinat colectarii apelor
pluviale de pe acoperisurile rezidentiale, administrative si industriale.

DRENAJ

la capat

la mijloc

l/sec

H
W

S = (W+H/2) L
Racordul de jgheab-burlan trebuie pozitionat la
minimum 10 m fata de inceputul pantei.

(Calculele conform EN 12056-3)
Poziția racordului

Suprafata efectiva
a acoperisului

m²

2,22

100

4,40

200

Distanța între
acoperis și jgheaburi
D

½D

¼D

Calcule efectuate in baza intensitatii precipitațiilor de 80 l / m² xh
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MANUAL DE INSTALARE
60 cm

15 cm
15 cm

60 cm

Pan
3 mmta
/m

1. Marcați poziția racodului de jgheabburlan pe pazie. Fixati cate un carlig de
pazie pe fiecare parte a racordului, la o
distanță maximă de 15 cm de marginile
acestuia.

25 mm

2. Montati carligele incepand din partea
cea mai indepartata de racord, luand in
calcul o panta de 0,3% (3 mm/1m) spre
racordul jgheab-burlan, la o distanță
maximă de 60-90 cm intre ele.

3. Fixarea jgheaburilor in carlige de pazie
- introduceti marginea inferioara a
jgheabului in partea din spate a carligului.
Dupa care fixati marginea exterioara a
jgheabului in locasul carligului, pana ce
jgheabul se fixeaza in toate carligele.

5. Fixarea jgheaburilor in carlige
presate - introduceti partea din fata a
carligului in marginea exterioara a
jgheabului. Marginea interioara a
jgheabului se aseaza pe pozitie in
suportul carligului si se fixeaza prin
indoirea agrafei metalice.

6. Folositi racordul de jgheab-burlan ca
sablon pentru a marca pozitia gurii de
scurgere. Decupati in jgheab un orificiu
de marimea burlanului. Indoiti marginile
taiate in directia de evacuare a apei si
aplicati vopsea pentru a preveni
deteriorarea materialului. Nu folositi
polizor unghiular (flex)!

11 mm

a. Tablă de oțel - 0,6 mm grosime
c. Strat de pasivare

a

b

c

d

e

4. Daca nu exista pazie, folositi carlige
presate care se instaleaza de capriori.
Marcati panta necesara si indoiti carligele
presate conform marcajului.

b. Strat de zinc
d. Strat de grund
Maro
RAL 8017

1. FAVORIT 130 Jgheab, 3m
2. FAVORIT 130 Imbinare jgheab
3. FAVORIT 130 Racord jgheab-burlan 130/Ø90
4. FAVORIT 130 Coltar interior 90°
5. FAVORIT 130 Coltar exterior 90°
6. FAVORIT 130 Coltar exterior 135°
7. FAVORIT 130 Coltar interior 135°
8. FAVORIT 130 Carlig pazie
9. FAVORIT 130 Carlig presat
10. FAVORIT 130 Capac universal
11. FAVORIT Ø90 Burlan, 3m
12. FAVORIT Ø90 Burlan, 1m
13. FAVORIT Ø90 Mufa
14. FAVORIT Ø90 Cot 67,5°
15. FAVORIT Ø90 Cot de evacuare
16. FAVORIT Ø90 Bratara burlan
17. FAVORIT Ø90 Ramificatie burlan 67,5°
18. FAVORIT Ø90 Element captare
19. Decantor pluvial
20. Diblu pentru bratara 8x120
21. Diblu pentru bratara 8x180

e. Acoperire cu polimer Prelaq® RWS

3 сm

AVANTAJE
PROFIL DE JGHEAB TRADITIONAL
Profil de jgheab traditional cu o grosime a
tablei de 0,6 mm si capacitate de drenaj
optimizata.
CALITATE DEOSEBITA

suprapunere

7. Fixarea racordului jgheab-burlan - se
introduce partea din față a racordului in
marginea exterioara a jgheabului. Fixati
racordul de jgheab si indoiti cele doua
placute aflate in spatele racordului, in
interiorul jgheabului pentru a se fixa
pozitia.

8. Instalarea capacului de jgheab aplicati un strat de etansant bituminos
pe garnitura capacului. Se introduce
partea din spate a capacului in marginea
interioara a jgheabului. Rasuciti copacul
in jos pana acesta se fixeaza in jgheab.

9. Imbinarea jgheaburilor - utilizați un
patent pentru a ridica marginea inferioara
a jgheabului interior, pe o lungime de 3
cm. Suprapuneti marginile celor doua
jgheaburi pe lungimea de 3 cm si indoiti
marginea ridicata initial peste jgheabul
superior.

FAVORIT 130 este fabricat din tabla de otel
suedez de 0,6mm grosime si acoperit pe
ambele fete cu polimer Prelaq® RWS.
INSTALARE USOARA
Mecanismul de asamblare a jgheabului prin
clipsare si garniturile ce etanseaza perfect
elementele de imbinare, confera o instalare
rapida, sigura si fara lipire.
REZISTENTA LA CONDITIILE METEOROLOGICE
Toate elementele sistemului FAVORIT 130 se
disting prin rezistenta deosebita la conditiile
meteorologice extreme.

3 сm

suprapunere

10. Instalarea piesei de imbinare jgheab atașați partea din spate a imbinarii pe
marginea interioara a jgheabului. Rasuciti
partea frontala a piesei de imbinare in
sus, pana ce aceasta se fixeaza. Fixati pe
pozitie cu ajutorul mecanismului de
blocare.

11. Montarea coltarelor - ridicati
marginea interioara a jgheabului pe o
lungime de 3 cm. Introduceti partea
frontala a coltarului in marginea exterioara a jgheabului. Rasuciti coltarul in sus
pana cand se fixeaza de jgheab. Indoiti in
interior marginea ridicata a jgheabului.
Fixati o imbinare de jgheab pe sectiunea
suprapusa si blocati pe pozitie.

12. Pentru a conecta un racord de
jgheab la burlan folositi un cot 67.5°
si/sau o mufa. Pentru imbinarea
burlanelor cu accesoriile acestora, nu
folositi suruburi autofiletante. Singura
excepție este la cotul de evacuare.

