StarSystem®: az innovatív megoldás
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starsystem®: tartozékok és rögzítők

A StarSystem ereszcsatorna rendszer, amelyet a Tecno Imac S.p.A. szabadalmaztatott, túlmutat az egyszerű
hasznosság fogalmán: eresz = víztelenítés. A StarSystem rendszer négy alapvető előnye:

reteszelő/kioldó kulcs

Megbízhatóság és hosszú távú garancia: a Polimglass technológia megbízhatóságát ma már széles körben
igazolják millió számra megvalósított tetők.

starsystem®: lefolyócsövek
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Ha a tető remekmű, a StarSystem hozzá a legjobb keret!

TE

I
N ZA AGL

LUNA PLUS
VEGA PLUS

KÉPVISELET:
könyök 67°30'
ø 80

becsatlakozó
67°30' ø 80

könyök 87°30'
ø 100

könyök 67°30'
ø 100

becsatlakozó
67°30' ø 100

RENOLIT Magyarország Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Tel: 06 1 457 8164
Email: renolit.hungary@renolit.com
www.renolitkft.hu

rögzítő támasz
idom

rögzítő gyűrű
ø 80

rögzítő gyűrű
ø 100

TE

I
N ZA AGL

ERESZCSATORNA RENDSZER
LÁTHATATLAN TARTÓKKAL

1,07 - 2,07 - 3,07

starsystem®: kiegészítők lefolyókhoz
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Raktári költségek csökkentése: a kétfajta ereszprofil teljes szimmetriája minimalizálja a szükséges speciális
darabok mennyiségét, és a rejtett tartórendszer, valamint a tartók és idomok megegyező színei fölöslegessé
teszik az hagyományos rendszereknél felmerülő utólagos festegetés többletmunkáját.

hengeres cső

színek

A QR-kód beolvasásával okostelefonján
akár többet is megtudhat.
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ereszkonzol fedőlemez

fali tartó

A polimglass® plus új összetétele lehetővé
teszi, hogy a Luna és Vega Plus
csatornákkal a jégeső ütésállóság
kétszeresé javuljon, melyeket vizsgálatok
(EN 10890) igazolnak.

• POL

tartószárny

Az összeszerelés maximális könnyítése: az összekapcsoló konzol és a tartóba való gyors rögzítés
megkönnyíti az összeszerelést.

polimglass® plus, evolúció
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Maximális esztétika: az eresz rejtett támaszrendszere lehetővé teszi, hogy teljes mértékben mutassa a réz
árnyalatú gyönyörű felületeket, és ne szakítsa meg a Luna vonal tisztaságát és a Vega elegáns
klasszicizmusát.

• POL

betorkolló idom LUNA csatornánál

antik réz

8) A következő ereszcsatorna
darabok felszerelése és tömítése

4) Betorkolló idom csatlakoztatása
Az utolsó könyök nyakához is
alkalmazzon tömítést, és illessze be a
helyére a betorkolló idomot. Mindegyik
becsatlakozó ereszcsatorna idomot
tömítse, akár lentről (4a), akár
vízszintesen két oldalról érkezik idom.
Záróelem esetében is így járjon el (4b).

összeszerelés
Tartócsavarok rögzítése
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A gallérral ellátott csavart az óramutató
járásával megegyezően forgassa be a
falba fúrt dübelbe, amíg az teljesen el
nem érte a kívánt távolságot a faltól.

8a

Az ereszidomok csatlakoztatása a
belső és külső csúszó
összekötőpárok alkalmazásával is
lehetséges. A két csatlakozó
ereszcsatorna tartószárnyaira szerelt
ereszkonzolokon lazítsunk, majd a
belső csúszó összekötő alá
nyomjunk a Polimcoll ragasztóból
(8a ábra), de úgy, hogy ragasztó
csak az egyik oldali ereszcsatornára
kerüljön. A csatlakoztatott idomokat
kattintsa össze (8b. ábra).

5a) Tartószárnyak felszerelése
A tetőfedés előtt el kell végezni a
tartóelemek egyenes vonalú rögzítését.
A tartószárnyakat egymástól 60 cm-es
tengelytávolságban rögzítse.
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1) Az első lefolyócső felszerelése
Miután megjelölte a levezető cső
helyzetét, illessze a felcsavart
rögzítőelembe az alsó rögzítő gyűrűt 30
cm-re a földtől.
A felette következő, második tartót, a
kiválasztott cső méretét figyelembe
véve, a cső méretének megfelelően kell
elhelyezni.
Ezután húzza át a csövet a meglazított
rögzítő gyűrűkön úgy, hogy a lefolyócső
karcolódásmentesen át tudjon rajta
haladni.
Illessze a rögzítőgyűrű hátsó végeit a
tartó hornyaiba, majd nyomja lefelé,
amíg a helyére nem kattan.

5b) Falkonzolok felszerelése
A fali konzolokat akár a tetőfedés
befejezése után is rögzíthetjük. A
betartandó tengelytáv mindig 60 cm.
Nagyon szoros horonyillesztés
használatát javasoljuk.
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Helyezze a következő lefolyócsövet az
első cső toroknyílásába, és jelölje be a
következő cső gallérjának helyét a falon,
közvetlenül a gallérhajlat alatt.
Tegye félre ezt a csövet, fúrjon oda egy
lyukat, helyezzen bele dübelt, és
csavarja bele a galléros tartót,
megismételve az 1. pontban már
ismertetett műveleteket.
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6) Tartószárny és ereszkonzol
fedőlemez összekötése

01
2) A következő lefolyócsövek
felszerelése

9) A sarok összeszerelése és
lezárása
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Az ereszcsatornára először illesszük rá
az ereszkonzol fedőlemezt (6a. ábra),
amelyet aztán a reteszelő kulcs
segítségével tudunk a tartószárnyhoz
rögzíteni véglegesen (6b. ábra).

Figyelem: az eresz kinyúlása az
utolsó tartószárnytól legfeljebb 25
cm lehet.
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7) Az első ereszcsatorna felszerelése

Figyelem:
Itt ne használjon semmilyen
tömítőanyagot a csatlakozáshoz!
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Az ereszcsatorna ragasztóanyag
használata nélkül kapcsolódik a
lefolyócsuklóhoz, mivel a tömítésekkel
ellátott toldónyak tágulási hézagként
működik. Miután a csatornaelembe
illesztett ereszkonzol fedőlemezeket a
tartószárnyak alá helyezte (7b ábra),
zárja le azokat a reteszelő kulccsal.

10) A véglezáró felszerelése és
tömítése

10a

3) Könyök összeszerelés
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Az utolsó cső elhelyezése után
alkalmazzon tömítőanyagot a nyak
belsejébe, és úgy tolja bele a könyököt,
majd ismételje meg ugyanezt a
csatlakozó csőnél, majd a többi elemnél
is, egészen az utolsó könyökig.

A sarkokidomot az utolsó
ereszcsatornához a Polimcoll
ragasztóval rögzítsük és tömítsük.
Nyomjon tömítőanyagot az
ereszcsatorna belsejébe, 3 cm-re a
szélétől (9a), illessze a sarkot a
csatornára, és gondosan tömítse,
zárja le a sarokidom élét is a
tömítőanyaggal (9b).

07

7b

10

10b

Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni
a csatorna véglezárójának
csatlakoztatásánál is. Ebben az
esetben is igaz, hogy a végelzáró
legfeljebb 25 cm-rel lóghat
távolabbra az utolsó tartószárny
tengelyétől.

