
Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon

ASENNUSOHJE – NORDIC STEEL

NORDIC STEEL
ASENNUSOHJE

Työkalut

Nordic Steel -sadevesijärjestelmä on suunniteltu siten, että se  
on helppo asentaa. Tarvittavat työkalut ovat pihdit, vasara,
ruuvimeisseli, rautasaha, taittomitta ja narua.

Lyhentäminen

Lyhentämiseen käytetään rautasahaa. Katkaisulaikkaa ei tule
käyttää. Metallisilppu ja lämpö voivat vahingoittaa tuotteen
sinkitystä ja pinnoitetta.

Laskelma tarvittavista tuotteista

Kuinka paljon kourua, syöksyputkea ja tarvikkeita tarvitaan,
riippuu talosi muodosta. Koukut tai kannattimet asennetaan
siten, että kourun kaato on syöksyputkea kohti. Koukut/kan-
nattimet asennetaan 600 mm:n välein ja kaato tulee olla  
5 mm metriä kohti. Ylläoleva on laskettu vuonna 2030 odotettavan sademäärän perusteella.

Näin asennat

Valitse mihin suuntaan kourujen kaato tulee ja minkälaista kourukoukkua tai
kannatinta aiot käyttää. Asenna ensimmäinen ja viimeinen koukku/kannatin 
n. 100 mm päätyräystäslaudasta. Asenna loput koukuista/kannattimista n. 
600 mm välein (kts. piirustus). Kaadon tulee olla n. 5 mm/m. Kiinnitä 
koukut/kannattimet ruuveilla.

Valitse minkälaista kourukoukkua tai kannatinta aiot käyttää. Aloita asentamalla
ensimmäiset koukut/kannattimet n. 300 mm keskikohdasta, kaato molempia 
sivuja kohti. Viimeinen koukku/kannatin asennetaan n. 100 mm päätyräystäs-
lau dasta. Asenna loput koukuista/kannattimista n. 600 mm välein (kts. piirus-
tus). Kaadon tulee olla n. 5 mm/m. Kiinnitä koukut/kannattimet ruuveilla.

Säädettävän kannattimen/
kourukoukun asennus

Käyttäessäsi säädettävää kannatinta, määritä aluksi tämän kulma. Asenna 
ensimmäinen ja viimeinen koukku/kannatin n. 100 mm päätyräystäslaudasta.  
Kiinnitä naru ensimmäisen koukun/kannattimen alaosaan (kts. katkoviivaa 
kuvassa).
Pingoita naru ensimmäisen ja viimeisen koukun/kannattimen välille. Tarkista 
kaato. Kaadon tulee olla n. 5 mm/m syöksyputkia kohti.
Kiinnitä pingoitetun narun avulla loput koukuista/kannattimista enintään 600 
mm:n välein.

MONTER INGSANVISN ING REGNVA TTEN

Verktyg
Caracol Regnvattensystem är konstruerade så att de är lätta att
montera. De verktyg som du behöver för montering är tång,
hammare, skruvmejsel, bågfil, måttband och snöre. Behöver du ett
krokbockningsverktyg hyr du det hos din byggmaterialhandlare.

Kapning
Vid kapning av rännor och rör används bågfil. Rondell får ej
användas – metallspån och värmen från skivan förstör plåtens
galv- och ytskikt.

Beräkning av vad som behövs
Hur mycket som går åt av hängrännor, stuprör och tillbehör varierar
beroende på hur ditt hus ser ut. Räkna med att varje stuprör klarar
en rännlängd upp till max 12 m. Rännkroken monteras så att rännan
lutar mot stupröret. Måttet ska vara 600 mm c/c, med en lutning på
5 mm per meter. Du väljer dimension på hängrännor och stuprör
efter vilken yta det blir på taket.
• Ytan per takhalva upp till ca 50 kvm: Ränna & rör dimension 125/75 mm.
• Yta per takhalva mellan ca 50-100 kvm: Ränna & rör i dimension 125/90 mm.
• För större ytor finns rännor och rör i dimension 150/100 mm.

Bestäm åt vilket håll rännan skall luta. Välj vilken krok
du skall använda. Montera första och sista kroken ca
10 cm från takets kant. Övriga krokar monteras med
ett avstånd på c/c 600 mm (se skiss). Lutning
5 mm/meter. Fäst kroken med skruv eller ankarspik.

SÅ HÄR MONTERAR DU

MONTERING A V  RÄNNKROK

BOCKNING A V  HAKFÄSTE/RÄNNKROK
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Välj vilken krok du skall använda. Börja montera krokarna 1-1 ca 300 mm från
mitten, och gör lutningen åt vardera hållet. De sista krokarna monteras ca 10 cm
från takets kant. Övriga krokar monteras med ett avstånd på c/c 600 mm
(se skiss). Lutning 5 mm/meter. Fäst kroken med skruv eller ankarspik.

Vid taklängder upp till 12 meter 
= 1 stuprör

Vid taklängder upp till 24 meter 
= 2 stuprör

Montering på takfotsbräda
Kompaktkrok eller kort bandjärnskrok monteras på takfotsbrädan.
Lutar denna använd ställbarkrok.Vid längder upp till 12 meter monteras 
första och sista krok ca 10 cm in från takets kant. Lutning 5 mm per meter.
Fäst ett snöre i första krokens nedersta del (se pil).
Spänn snöret och fäst det i sista kroken. Kontrollera lutningen.
Med hjälp av det spända snöret monteras övriga krokar med c/c 600 mm. 
Vid taklängder över 12 meter påbörjas montering från mitten med fall utåt.

Montering på läkt
Mellan/lång krok måste bockas så att rännan får lutning.
Lägg ihop de antal krokar du behöver. 
Markera med ett streck tvärs över alla krokar där första kroken skall bockas (pil 1).
Mät ut från det dragna strecket på sista kroken så att lutningen blir 5 mm/meter. 
Markera därefter med ett nytt streck (pil 2). Efter detta streck bockas krokarna på. 
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Syöksyputken 
sijoitus

Sadevesikourujen
vedenpoistoalue m²

Syöksyputkien
vedenpoistoalue m²

169 m2 180 m2

110 m2 150 m2

81 m2 126 m2

Sijoitus A

Sijoitus B

Sijoitus C



MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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När snabbkrok används
förs rännans framkant in
i kroken. Därefter trycker 
du ner rännan så att den
låses under piggen i
krokens bakkant.
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Aseta kouru kannattimeen ja paina kannattimen 
takareunassa oleva kieleke kiinni kouruun.  
Taivuta kannattimen etureunan lukitusosa kourun 
etureunan yli. 

Tee kouruun merkintä juoksutusosan sijoitukselle. 
Sahaa rautasahalla viistosti kaksi viiltoa toisaan 
kohti siten, että aikaansaat n. 100 mm:n aukon 
kouruun. Taivuta reiän reunat alaspäin, jota vesi 
pääsisi virtaamaan kourusta vapaasti ulos.

Aseta kourut vastakkain ja laita hieman liimaa 
liitoksen molemmille puolille.

Jatka sen jälkeen kiinnittämällä jatko-osa kourun 
takareunaan (1) (kts. myös edellinen kuva) ja 
sitten kourun etureunan (palteen) yli (2).

Juoksutusosan asennusKourun asennus

Suorista n. 40 mm pitkä kieleke alemman kourun takareunasta. Levitä liimaa alempaan kouruun, 
katkoviivoitetulle alueelle. Työnnä ylempi kouru etureunastaan kiinni alempaan kouruun kuvan mu-
kaisesti. Käännä ylempi kouru alemman päälle ja taita suoristettu kieleke ylemmän kourun takareu-
nan yli siten, että molemmat kourut lukittuvat toisiinsa.

Kourun jatkaminen ilman jatko-osaa
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Aseta juoksutusosan taivutettu etureuna kourun 
etureunaan kiinni. Käännä tämän jälkeen juoksu-
tusosaa siten, että sen takareuna tulee kourun 
takareunaan kiinni. Taivuta lopuksi juoksutusosan 
lukituslevyt kourun takareunan yli, jotta juoksutus-
osa lukittuisi paikoilleen.

3

MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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När snabbkrok används
förs rännans framkant in
i kroken. Därefter trycker 
du ner rännan så att den
låses under piggen i
krokens bakkant.

Taita tämän jälkeen jatko-osa yhteen kädelläsi 
siten, että sen kieleke on kourua vasten (1). Tai-
vuta lopuksi lukituspelti siten, että se lukittuu pai-
koilleen (2).
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MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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När snabbkrok används
förs rännans framkant in
i kroken. Därefter trycker 
du ner rännan så att den
låses under piggen i
krokens bakkant.

Sama päätykappale sopii sekä vasempaan että 
oikeaan päätyyn. 
Taita irti päätykappaleen korvake ja reunajäykiste 
lovetettuja uria pitkin siltä puolelta, joka tulee 
räystäslautaa vasten (kts. kuva).

Levitä liima katkoviivoitettuun kohtaan kourussa. 
Työnnä päätykappale n. 20 mm kourun etureunan 
sisään. Taivuta tämän jälkeen päätykappale 
paikoilleen kouruun ja paina se kokonaan kiinni. 

Päätykappaleen asennus

MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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När snabbkrok används
förs rännans framkant in
i kroken. Därefter trycker 
du ner rännan så att den
låses under piggen i
krokens bakkant.

Taivuta jatko-osan kielekettä hieman ulospäin 
ennen asennusta. Levitä sen jälkeen vähintään 
kaksi viivaa liimaa koko jatko-osassa olevan 
kumitiivisteen pituudelle.

Kourun jatkaminen jatko-osalla
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MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).
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När snabbkrok används
förs rännans framkant in
i kroken. Därefter trycker 
du ner rännan så att den
låses under piggen i
krokens bakkant.

n. 4 cm



ASENNUSOHJE – NORDIC STEEL

Syöksyputken taivutetut putket ja välikappale

Putkenkiinnittimen asennus

Välikappaleen pituus määräytyy räystään
leveyden mukaan. Mittaa etäisyys A ja katso
taulukosta, kuinka pitkä välikappaleen tulee
olla. Käytä katkaistua syöksyputken pätkää 
välikappaleena. Muista jättää syöksyputken 
pätkään tämän supistettu päätyosa.

Käytännöllisiä lisävarusteita

1. Haaraputkea käytetään, kun esimerkiksi halutaan liittää useita alastuloja 
samaan syöksyputkeen.

2. Läpällistä veden ulosottoa käytetään, kun halutaan kerätä sadevettä. 
Ulosotto asennetaan syöksyputkeen.

3. Lehtisiivilä estää lehtiä ja roskia pääsemästä sadevesiviemäriin. 
4. Syöksyputken alaosaa käytetään, kun syöksyputki liitetään suoraan  

sadevesiviemäriin.

5.  Ulosheittäjää käytetään, kun syöksyputkea ei liitetä suoraan sadevesivie-
märiin. Kiinnitä ulosheittäjä syöksyputkeen ruuveilla tai niiteillä. 
Putkenkiinnitin asennetaan n. 10 cm alemman taivutetun putken alle ja 
seuraava max. 2 m päähän. Kiinnitin lukitaan kiilalla. Lyö kiila paikalleen 
vasaralla käyttäen puupalaa välissä.
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