
Dokonalý odvodňovací systém pre všetky strechy

Montáž žľabového vonkajšieho a vnútorného rohu usku-
točnite tak, že tvarovku nasuňte na zadnú hranu žľabu 
a presuňte cez predný lem spolu s tesniacimi šnúrami, ktoré
vložte do prislúchajúcich žliabkov. Z dôvodu dilatácie žľaby
vždy zasuňte do tvarovky len na dĺžku zadného lemu vonkaj-
šieho alebo vnútorného žľabového rohu.

Montáž odtoku začnite od žľabového hrdla. Na žľabové hrdlo
nasuňte prvé žľabové koleno (zafixovať pomocou lepidla na
PVC-HI) a následne na to druhé koleno (rešpektujte
dilatáciu). V prípade, že presah strechy je väčší, je potrebné
vsunúť medzi obe žľabové kolená zvodovú rúru. Zvodovú rúru
upravte na potrebnú dĺžku pomocou pílky.

Zvodovú rúru ukotvite pomocou objímok na pevný podklad
stavby vo vzdialenosti 2 - 2,5 m od seba. Najvyššiu objímku
umiestnite tesne pod hrdlom zvodovej rúry. Celý odpad je
možné utesniť v miestach spojov pomocou lepidla na PVC-HI.

Takto si vypočítate množstvo odvodňovacích odpadov 
z Vašej strechy.

Je potrebné odvodniť sedlovú strechu domu o dĺžke 15 m a šírke
10 m, čo znamená pôdorysnú plochu 150 m2. Ak na každú stra-
nu domu umiestnite jeden odpad, potom je odvodňovacia plo-
cha 75 m2 na odpad. V prípade, že odvodňovacia plocha pre-
siahne 130 m2 je potrebné použiť dva a prípadne i viac odpadov.

Dažďová voda je zadarmo. Preto je výhodné vložiť do
odpadu žľabovú výpusť na zachytávanie dažďovej vody. Hodí
sa Vám neskôr na zalievanie záhonov alebo záhrad.

Rozťažnosť žľabu pri montáži
dĺžka žľabov alebo rúr 1m 2m 4m

vôľa v spojke alebo v hrdle (mm)
teplota žľabu pri montáži 0°C 7 14 30

20°C 5 10 20
40°C 3,5 7 15
60°C 2 4 10

Výhody použitia odkvapového žľabového PVC-HI systému Plastika, a.s.:
• odolnosť proti korózii a poveternostným vplyvom •
• použitý materiál PVC-HI zabezpečuje vysokú pevnosť, farebnosť a životnosť •
• jednoduchá montáž nevyžadujúca odbornú prácu•
• nevyžaduje žiadnu údržbu • nový design • možnosť zadržania dažďovej vody •
• šetrí vaše peniaze

ODKVODKVAPOAPOVÝ ŽĽABVÝ ŽĽABOOVÝ SVÝ SYYSSTÉM Z PVTÉM Z PVC-HI 2R1C-HI 2R13535
MONTÁŽNY NÁVOD
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Schéma napájania:
1. Polkruhový strešný žľab 2R135
2. Odkvapová zvodová rúra  ∅ 100
3. Žľabová spojka
4. Žľabové hrdlo
5. Žľabový vonkajší roh
6. Žľabový vnútorný roh
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7. Žľabový uzáver
8. Žľabové koleno  ∅ 100/60°
9. Žľabová výpusť

10. Žľabový hák
11. Objímka

Hlavnou podmienkou správneho umiestnenia žľabu je jeho
montáž k streche.

a) okraj žľabu nesmie presahovať profil strechy
b) vzdialenosť zadného okraja žľabu 

za odkvapovou hranou min. 2 cm
Nové žľabové háky sú kovové, poplastované vo farebnom
odtieni žľabu. Môžu byť vopred ohnuté s uhlom sklonu 3%.

Montáž žľabových hákov začnite pripevnením oboch krajných
hákov vo zdialenosti cca 200 mm od okraja strechy alebo
pevného múru. Natiahnutím zameriavacej šnúry pripevnenej
na oboch hákoch musíte dostať spád 2 - 3 cm na 10 m dĺžky
žľabu v smere odpadu. Ostávajúce háky namontujte vo vzdia-
lenosti opt. 600 mm od seba.

Strešné žľaby sa dajú upravovať na potrebnú dĺžku pomocou
pílky.

Žľabový uzáver nasádzajte opačným postupom, najprv cez
predný lem žľabu do zadnej hrany spolu s tesniacou šnúrou
vloženou do prislúchajúceho žliabku.

Takto skompletovaný strešný žľab zasuňte do hákov. Montáž
začnite pri odtoku. Každý žľab zafixujte v blízkosti stredu tak,
že na šírku montážneho háku vypílite pílkou zadnú hranu
žľabu. Odtrhnite vypílenú časť a založte do nej fixačný pliešok
montážneho háku.

Vplyvom teplotných zmien menia strešné žľaby svoju dĺžku. 
Z toho dôvodu musí byť možnosť pohybu strešných žľabov 
v žľabových hákoch. Preto je potrebné dodržiavať min.
vzdialenosť 50 mm medzi žľabovým hákom a žľabovou
spojkou.

Žľaby spojte pomocou žľabovej spojky cez zadnú hranu žľabu
a predný lem spolu s tesniacimi šnúrami, ktoré sa vložia 
do prislúchajúcich žliabkov. Je potrebné zohľadniť dilatáciu
vplyvom teplotných zmien a preto je potrebné rešpektovať
značky na spojke udávajúce min. vzdialenosti medzi žľabmi.

Žľaby začnite ukladať v smere od žľabového hrdla (odpadu)
tak, aby vzdialenosť od pevnej steny po žľab bola cca 35 mm.

V mieste predpokladaného odtoku priložte žľabové hrdlo 
a ceruzkou obkreslite odtokový otvor na strešnom žľabe.

Vyznačený otvor vypíľte pílkou, alebo pomocou vŕtačky 
a špeciálneho vrtáka vyvŕtajte.

Žľabové hrdlo nasádzajte cez zadnú hradu žľabu a predný
lem spolu s tesniacimi šnúrami, ktoré vložíte do prislúchajú-
cich žliabkov. Odporúča sa tesnenie lepiť do všetkých
tvaroviek lepidlom na PVC-HI.

Prvky odvodňovacieho systému

Montážny návod
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