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Dimensionare

INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ

Colector

Produsele pentru preluarea ºi evacuarea apelor pluviale 
sunt fãcute din oþel suedez galvanizat pe ambele feþe, 
protejat cu vopsea multistrat ºi protecþie plasticã de 
Plastisol 180 microni. 
Produsele sunt disponibile în 8 culori.
De asemenea, la comandã specialã, se pot furniza ºi 
produse din cupru. 
Gama de piese cuprinde produse semicirculare, cu 
diametrul la jgheaburi ºi accesorii de 100, 125 ºi 150 mm 
iar la  burlane ºi accesorii de 90, 100, 110 ºi 120 mm.

Dimensionarea jgheaburilor

Pentru suprafeþe de pânã la 50 mp se aleg jgheaburi de 
O 100 mm ºi burlane de O 75 mm. La suprafeþe între 50 
-100 mp se utilizeazã jgheaburi de O 125 mm ºi burlane 
de O 90 mm. Pentru suprafeþe mai mari se aleg 
jgheaburi de O 150 mm ºi burlane de O 100 mm. 
Numãrul de burlane pe o suprafaþã de scurgere este 
funcþie de lungimea casei: mai micã de 10 m un 
colector, peste 10 m douã colectoare. 
O mai precisã dimensionare se face în funcþie de 
standardele existente în fiecare zonã.

Cârligele de jgheab se monteazã la 600 mm interax, iar 
la capete se pun la 100 mm de fiecare capãt de jgheab. 
Se stabileºte un centru , sau punctul cel mai de sus 
pentru a se realiza panta din cârlige (pentru un colector 
se stabileºte punctul în celãlalt capãt al jgheabului, 
pentru douã colectoare se împarte distanþa dintre ele în 
douã, pentru trei se împart distanþele dintre ele, câte 
douã în mod simetric, etc… ). 

Acoperiº drept Acoperiº în patru ape

Intersecþie de ape Dispunerea colectoarelor

Trasarea cârligelor

Cârligul din punctul cel mai de sus se centreazã 
astlfel încât partea de sus a jgheabului în acel 
punct sã fie cu 25 de mm mai jos decât planul de 
scurgere al apei de pe acoperiº.
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Jgheab pâna la  10 m - 1 colector
Exemplu 10 m/0,6 m=18 cârlige 
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Colector
Lungimi 10 - 20 m - 2 colectoare
Exemplu 20 m/0,6 m=34 cârlige 

Colector

100 

Panta jgheabului trebuie sã fie de 5 mm/metru, ºi 
pentru a se realiza acest lucru în practicã, Siba 
recomandã: 
Pentru cârlige lungi
• Se stabileºte locul de îndoire a cârligului cel mai 
de sus ºi se traseazã pe cârlige.

• Se mãsoarã distanþa dintre colectoare ºi se 
traseazã pe ultimul cârlig diferenþa totalã de 
înãlþime (ex. pentru o distanþã totalã de 7m 
diferenþa este de 35 mm ).
• Se aliniazã cârligele ca în figurã ºi se unesc cele 
douã puncte (date de linia de îndoire pe cârligul de 
bazã ºi de diferenþa de înãlþime pe cârligul cel mai 
de jos) printr-o linie, astfel obþinându-se punctul de 
îndoire pentru fiecare cârlig. Se numeroteazã ºi 
apoi se îndoaie cârligele.
Pentru cârlige scurte - compact (se monteazã la 
sfoarã)
• Se marcheazã panta întinzându-se o sfoarã între 
cârligele de capãt, iar cârligele intermediare se 
fixeazã þinând cont de înclinaþia stabilitã direct pe 
pazie.

1 2 3 4 e.t.c.

Cârligele

Sistem de preluare 
ºi evacuare a apelor pluviale.
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Montarea colectoarelor

Colectoarele se fixeazã pe 
jgheab înaintea montãrii pe 
cârlige, la 150 mm de capãt. Se 
decupeazã din jgheab cu 
bomfaierul o fantã de 100 mm 
ca în figurã, iar marginile 
tãieturii se îndoaie cu un cleºte 
în sensul de curgere a apei. 
Partea dreaptã cu falþ a 
colectorului se introduce în 
falþul rotund al jgheabului, pe 
exteriorul lui, se roteºte pânã la 
închiderea pieselor, dupã care 
se îndoaie capetele colectorului
peste jgheab.

Capacul de jgheab (cod 104-
105) se fixeazã în falþul rotund 
al jgheabului, dupã care se 
rãsuceºte pânã se uneºte cu 
jgheabul. Pe suprafaþa de 
contact puneþi în prealabil un 
strat de silicon.
Pentru capacul de jgheab cod 
114 fixarea se face fãrã silicon 
numai prin poziþionarea lor pe 
locul de montaj ºi îndoirea 
capãtului rãmas liber
(stânga pentru partea dreaptã 
ºi dreapta pentru partea stânga 
a jgheabului).
Dupã fixare, partea de jgheab 
care iese în partea de sus a 
capacului se bate uºor cu o 
dãltiþã pânã se lipeºte de capac 
(vezi detaliu).

Jgheabul se poziþioneazã pe 
cârlige ºi se strâng clemele pe 
jgheab. Îmbinarea se face ca în 
detaliile de mai jos. 
Se poziþioneazã îmbinarea pe 
linia de unire a celor douã
jgheaburi ºi se strânge clema.

Atenþie !
La folosirea îmbinãrilor, unirea 
jgheaburilor se face prin 
punerea lor cap la cap (dacã un 
capãt este tãiat este obligatoriu 
ca tãietura sã fie dreaptã ºi 
închiderea jgheabului perfectã) 
ºi nu prin suprapunerea lor.

Existã ºi îmbinarea prin 
suprapunerea jgheaburilor. 
Aceasta se realizeazã prin 
desfacerea falþului pe o zonã      
de 50 mm, dupã care se 
siliconeazã pe interior zona de 
suprapunere ºi se introduce 
celãlalt jgheab în marginea 
rotundã a primului jgheab ºi se 
roteºte. Se închide falþul la loc. 

Piesa intermediarã

Ú
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Intermediar

D+10 cm

Lungimea piesei intermediare diferã funcþie de distanþa
de la jgheab la perete (A) ºi de înãlþimea de la streaºinã
la locul unde trebuie sã ajungã racordul (H).

A

(cm)

Lungimea

piesei

intermediare

H

(cm)

80 80 82

70 67 75

60 55 69

50 45 63

40 83 56

30 21 50

20 20 44

Cot burlan 60 °

A

(cm)

Lungimea

piesei

intermediare

H

(cm)

80 69 66

70 58 61

60 47 56

50 37 51

40 27 46

30 16 42

20 0 38

Cot burlan 75 °

Burlane

av 

Colierele de burlan sunt 
disponibile pentru prindere în 
lemn sau cãrãmidã.
Primul colier se prinde chiar la 
fixarea burlanului în cot. 
Montarea burlanelor se face de 
la colector la aruncãtor, iar 
prinderea colierelor se face la 
un interval de 2 m prin 
introducerea penei ca în figurã.

2



Deasupra ferestrei

1

3

2

4

Îndoiþi în sus

ºurub

Dedesubtul ferestrei

32 6501-07 32 6540-19

Robust - protecþie stradalã burlane.

Detalii de fixare ºi închidere a profilului la capãt

• Accesorii pentru captarea apelor pluviale ºi piese pentru 
curãþarea burlanelor.

Accesorii evacuare

• 

• 

Montarea colectoarelor este 
foarte simplã, pentru fixare se 
folosesc douã ºuruburi cod 
312004.

Accesorii pentru eliminarea
frunzelor (folositoare pentru
ieºiri în canalizare) eliminându-
se posibilitatea înfundãrii.

Accesorii

Racord Y
Folosit pentru captarea apelor
pluviale de pe suprafeþe cu
înãlþimi diferite.

Paraval
Se foloseºte în cazurile în care 
existã o concentraþie a apelor 
pe dolie.

Suport montaj
Suport ajutãtor pentru montaj, 
prinderea se face cu douã 
ºuruburi 10 x 65 M10.

Glafuri
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