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Ereszcsatorna rendszerek 

CHU 00.000 HU/03.2009  

A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig minden 
területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes épületelemekről, burkolatokról, rendszer-
elemekről, vagy akár komplett fémszerkezetes építőipari megoldásokról. Vevőink igényeinek 
maximális kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat és 
rendszereinket.

Általános leírás és szerelési útmutató
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Felhasználási területek:
●  családi házak
●  nyaralók
●  társasházak
●  középületek
●  kereskedelmi épületek
●  ipari létesítmények komplett vízelvezetésére

Az ereszcsatorna rendszer funkcionális befejezést ad a tetőnek. A Ruukki ereszcsatorna 
rendszer hatékonyan vezeti el a vizet a tetőről. Az előre gyártott rendszer gondosan 
elkészített kompatibilis részei egyszerűen beépíthetők. Mindkét oldalán bevonatos, 0.6 mm-
es horganyzott acélból készülnek. A sima görbületek megakadályozzák a szennyeződések 
lerakódását. A külső csatorna tartók stabilak és könnyen tisztíthatók. A félkör alakú 
ereszcsatorna rendszerek kétféle méretben (Ø 125 mm és Ø 150 mm) állnak rendelkezésre.
Az ereszcsatorna rendszerhez tartozó lefolyócsövek készre szerelhető csomagokban kerülnek 
forgalomba, és szabadon kombinálhatók az ereszcsatornákkal.
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Ereszcsatorna rendszerek

●	 Teljes megoldás
A Ruukki ereszcsatorna rendszer a legteljesebb megol-
dás az Ön tetőjének vízelvezetésére. Hála a rendkívül 
jó minőségnek, az ellenálló képességnek, és a tartós-
ságnak, a Ruukki ereszcsatorna rendszereket az egész 
világon, de különösen Skandináviában kedvelik, ahol e 
rendszerek minőségét valóban minden nap tesztelhe-
tik. Ezeket a rendszereket azonban nem csupán kiváló 
minőségükért, hanem nagyon könnyű és gyors szerel-
hetőségükért is szeretik.

●	 Első	helyen	a	minőség
A Ruukki ereszcsatorna rendszereket kiváló minősé-
gű, tűzihorganyozott bevonattal ellátott acélból gyártják, 
melyekre műanyag bázisú felületkezelés kerül. Ez az 
anyagkombináció garantálja a hosszú élettartamot, a 
színek tartósságát, a karbantartást nem igénylő haszná-
latot, a nagyfokú szilárdságot és az elhanyagolható hő-
tágulást mind fagyban, mind forróságban. A kiváló minő-
séggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű 
megjelenés, mely kellemes és vonzó külsőt biztosít a 
tetőnek és az egész háznak.

●	 Szerelés?	Hisz	ez	gyerekjáték!
A Ruukki ereszcsatorna rendszer nagyon könnyen 
szerelhető, amint arról Önök is meggyőződhetnek a 
részletes szerelési utasításból. A szerelés során nincs 
szükség semmilyen speciális szerszámra, alapvetően 
elegendő egy vasfűrész vagy lemezvágó olló, mérő-
szalag, kalapács, spárga és néhány ügyes kéz.

●	 Az ereszcsatorna rendszer színválasztéka:

Fenti színválasztékunk a Ø 150 mm-es ereszcsatorna  rendszerekre 
 vonatkoznak, a Ø 125 mm-es ereszcsatorna  rendszerek RR20, RR29, 
RR 32 és RR750 színben rendelhetők.
További színek (Ø 125: RR11, RR23, RR33 és Ø 150 mm: RR11) 
egyedi megrendelés alapján.

A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. 
A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.
További színek egyedi megrendelés alapján.

 

A	Ruukkinál	magától	értetődő
a	széles	körű	választék!	

●	 Méretek: 
A Ruukki ereszcsatorna rendszerek félkör alakú pro-
filban, kétféle méretben állnak rendelkezésre. A félkör 
profilú rendszerek az alábbi normál kiterített szélesség-
ből indulnak ki.
330 mm – 150-es ereszcsatorna és 100-as lefolyócső.
250 mm – 125-ös ereszcsatorna és 87-es lefolyócső. 

●	 Kapacitás: 
Valamennyi elem tökéletesen sima felületének köszön-
hetően, a következő vízelvezető kapacitásokat tudjuk 
ajánlani:
A 150/100 mm-es nagyság akár 150 m2-es alaprajzi 
felületről elvezeti a vizet.
A 125/87 mm-es nagyság akár 80 m2-es alaprajzi felü-
letről elvezeti a vizet.

●	 Elvezető	csatornák:	
Az ereszcsatornák elhelyezésekor gondoljanak arra, 
hogy egy víznyelő helyre maximum 10-12 m hosszúsá-
gú csatornaszakasz vezethető. Ezen határérték túllé-
pése esetén fennáll a veszély, hogy nagy esők esetén 
a csatornából a víz túlfolyik.

●	 Kiegészítők:	
A Ruukki ereszcsatorna rendszer olyan kiegészítőinek 
és idomainak gyártásához, melyeknek színben egyez-
nie kell az ereszek színével, táblákban kapható azonos 
színű színes síklemez használatát ajánljuk.

Fehér 
RR20

Sötétszürke
RR23

Vörös 
RR29

Felületkezelés
Műanyagréteg mindkét oldalon
 Primer réteg
  Passzíváló réteg
   Cinkréteg
    Acélmag

Sötétbarna 
RR32

Téglavörös
RR750

Fekete
RR33
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Csatornahomlok jobb és bal 
(125 mm/150 mm) 

● Az ereszcsatorna rendszer elemei: 

Ereszcsatorna 2, 4, 6 m 
(125 mm/150 mm)

Belső ereszcsatorna  
szöglet  
(125 mm/150 mm) 

Külső ereszcsatorna  
szöglet  
(125 mm/150 mm) 

 Ereszcsatorna szöglet  
speciális szögben  
(125 mm/150 mm) 

Csatornatartó kampó,  
rövid, kombi 
(125 mm/150 mm) 

Csatornatartó kampó,  
hosszú, kombi 
(125 mm/150 mm)

Csatornakötés  
(125 mm/150 mm) 

Lefolyócső 1; 2,5; 4 m  
(87 mm/100 mm)

Vízgyűjtő üst  
(87 mm/100 mm) 

Betorkoló csonk  
(87 mm/100 mm) 

Csőbilincs fához,  
fémhez  
(87 mm/100 mm)

Csőbilincs falhoz  
(87 mm/100 mm) 

Lefolyócső Y bekötő  
(87 mm/100 mm) 

Járda csatorna csatlakozó 
(87 mm/100 mm)

Lefolyócső könyök  
(87 mm/100 mm) 

Kifolyókönyök  
(87 mm/100 mm) 

A rendeléshez szükséges termékkódokat a mindenkor érvényes Árjegyzékben találja
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Ereszcsatorna rendszerek

●	 Ereszcsatorna tartók és ereszcsatornák szerelése 

Az ereszcsatorna tartókat, melyeket felülről szerelünk rá 
a gerendára, a lejtésnek megfelelően kell meghajlítani. 
Az ereszcsatorna lejtésének 2,5 mm/m értéknek kell 
lennie. A csatornatartókat helyezzük el egymás mellett 
és számozzuk meg azokat. Az ereszcsatorna hosszú-
sága és a lejtés függvényében a hajlítási helyeket ferde 
vonallal jelöljük meg (a legjobb alkoholos filctollat hasz-
nálni). Egyenetlen gerendázat esetén az ereszcsatorna 
tartókat egyenként jelöljük.

Az ereszcsatorna tartókat egymás után hajlítsuk meg 
élhajlítóval. Ha nem élhajlítót használunk, akkor gon-
doskodjunk arról, hogy az ereszcsatorna tartó hajlata 
ne legyen éles. Ez úgy érhető el, ha a hajlítást satuban, 
20 mm átmérőjű csövön keresztül végezzük.

Az ereszcsatorna tartókat 25 mm-rel a tetőburkolat 
elképzelt meghosszabbításának szintje alatt kell elhe-
lyezni. Az első ereszcsatorna tartó megfelelő helyzetbe 
történő helyezéséhez célszerű lécet használni.
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Az ereszcsatorna tartóknál a megfelelő lejtés beállítá-
sához zsineget vagy még inkább vékony gumit lehet 
használni, melyet az első és az utolsó ereszcsatorna 
tartóhoz kötünk hozzá.

A tető másik oldalán az ereszcsatorna tartót alacso-
nyabban rögzítsük. A javasolt lejtés 5 mm/m.
Példa: 8 m-es ereszcsatorna hosszúság esetén az 
első és az utolsó csatornatartó magasság különbsége 
40 mm.

A köztes tartókat a zsineg helyzetének megfelelően, 
egymástól 900-1200 mm-es távolságra kell elhelyezni, 
általában a gerendakiosztásnak megfelelően.  Hegyes 
területeken azt ajánljuk, hogy a tartókat az eresz éle 
alatt alacsonyabban helyezzük el, vagy a gerendákon a 
tartókat kettőzzük meg.
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Ereszcsatorna rendszerek

● Az ereszcsatornák szerelése

Mielőtt az ereszcsatornát a szükséges hosszúságra 
megrövidítjük, célszerű valamennyi csatornaszakaszt 
behelyezni a tartókba, nem bepattintva azokat. 
Ellenőrizzük, hogy a csatlakozási helyek nem olyan 
 helyekre kerülnek-e, ahol már tartók vannak. Ebből az 
alkalomból megjelölhetjük a csatorna végét is, amely-
nek 1 cm-rel kell a tető széle alatt lennie.

Jelöljük meg az ereszcsatorna torkolati részét (betorko-
ló csonk). Használjunk alkoholos filctollat. Az anyagra a 
jelöléseket soha ne tegyük karcolással!

Szerelés során ügyeljünk arra, hogy az ereszcsator-
na elülső széle mindig alacsonyabban legyen, mint a 
 hátsó.
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●	 Az ereszcsatornák záró részének szerelése

Válasszuk ki az ereszcsatorna bal- vagy jobboldali vé-
gét. A horonyba vigyünk fel rugalmas gittet és a záró 
elemet helyezzük fel az ereszcsatornára. A pereme-
zéshez viszonyítva ellenőrizzük a záróelem megfelelő 
helyzetét. Ezután a záró elemet kézzel, vagy alátéten 
keresztül kalapáccsal üssük fel ütközésig.

A kötés tökéletes tömörségének biztosítása érdekében 
az ereszcsatorna és a záróelem között alkalmazzunk 
tömítő gittet (semleges szilikongumit vagy poliuretán bá-
zisú tapaszt, mely ellenáll az ultraibolya sugárzásnak). 
A záróelem felhelyezését követően a gittet az ereszcsa-
torna belső oldala felöl kenjük el simára.

A vízszintes és függőleges szakaszokat lemezvágó ol-
lóval, esetleg fűrésszel vagy tárcsafűrésszel vághatjuk 
(használjunk acélhoz való tárcsát, negatív fogdőléssel).
Tilos bármilyen köszörűtárcsa használata!
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Ereszcsatorna rendszerek

● A	betorkoló	csonk	elhelyezése

Jelöljük meg az ereszcsatorna kivezető torkolatának kör 
alakú nyílását.

Az ereszcsatorna nyílását vágjuk ki niblerrel vagy le-
mezvágó ollóval.

A vágási élet enyhén hajlítsák lefelé, kb. 3-5 mm-re, 
hogy a víz az ereszcsatorna alsó oldalán ne kerülhes-
sen a betorkoló csonkon kívülre. Ehhez használjunk 
fogót vagy kalapácsot.
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A betorkoló csonkot rögzítsük azáltal, hogy a rögzítő le-
mezeket az ereszcsatorna hátsó szélén át meghajlítjuk.

 

Illesszük bele az ereszcsatornát a tartókba. Fokozato-
san pattintsuk be az ereszcsatornát valamennyi tartóba, 
esetleg hajlítsuk meg a rugókat a tartók hátsó oldalán.

A betorkoló csonkot toljuk be a perembe, s azt húzzuk 
keresztül az ereszcsatornán.
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Ereszcsatorna rendszerek

● A	függőleges	lefolyócsövek	szerelése

Mérjük meg a homlokzat és a betorkoló csonk közötti 
távolságot. A fenti táblázatból határozzuk meg a cső-
kiállás köztes darabjának hosszúságát.

Olvassuk ki továbbá a táblázatból a lefolyócsőnek a 
csatornától való távolságát és mérjük be a csőbilin-
csekhez a megfelelő helyzetet. Az első csőbilincsnek a 
könyökhöz a lehető legközelebb kell lennie. A csőbilincs 
megválasztása a homlokzat anyagától függ. A kínálat-
ban szerepelnek mind a falba, mind a fába, illetve az 
acélhomlokzatba rögzíthető foglalatok.

A köztes darabok hosszúságainak táblázata (mm).
A táblázatból olvassuk ki a köztes darab megfelelő hosszúságát és azt szükség szerint rövidítsük.

Faltól mért 
távolság:

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Köztes darab 
hosszúsága:

0 70 130 190 250 320 380 440 510 570 630 700 760 820 890 950
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A csőbilincseket igazítsuk a lefolyócső alakjához, és ké-
szítsük elő a záró ékeket.

A csőbilincseket csavarozzuk be. Ehhez válasszunk 
megfelelő csavarfajtát és a fal típusa szerint esetleg tip-
liket is. A kívülről puha hőszigeteléssel ellátott falaknál 
javasoljuk, hogy a csőtartó alá helyezzünk el nyomás-
osztó alátétet, például négyzet alakú lemezt, hogy a 
tartó ne süllyedjen bele a szigetelésbe.

Rögzítsük az összes csőbilincset. Minden egyes csőda-
rabot legkevesebb két csőbilinccsel kell rögzíteni. A cső-
bilincsek közötti maximális távolság 1900 mm. 
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Ereszcsatorna rendszerek

Minden egyes csőbilincset rögzítsünk kónuszos ékkel, 
amelyet a megfelelő helyzetbe kalapáccsal, vagy gumi-
kalapáccsal kell óvatosan beütögetni.

A kifolyókönyököt a helyi feltételek és szokások szerinti 
magasságban helyezzük el a csövön.

A lefolyócső összeállítását követően azt ajánljuk, hogy 
az összes kötést egyoldalas víztömör szegecsekkel biz-
tosítsuk.



Ereszcsatorna rendszerek

13

● Az ereszcsatorna szakaszok összekötése

Az ereszcsatornák vágása során ügyeljünk arra, hogy 
a csatlakozási pontok a tartók közé essenek. A vágást 
gondosan végezzük, hogy a vágott élek a lehető leg-
egyenesebbek legyenek. Az ereszcsatornákat ferdén 
toljuk egymásba.

Olyan csatornakötés használatát javasoljuk, mely lehe-
tővé teszi az ereszcsatorna elmozdulását a hőmérsék-
letváltozások esetén. Annak megelőzésére, hogy a víz 
belefolyjon a kötésbe, célszerű a kötéstömítés középső 
lamellái között rugalmas gittet használni.

A csatornakötést helyezzük az ereszcsatorna hátsó 
széléhez, és hüvelykujjal szorítsuk hozzá a csatornavá-
lyúhoz. A kötőelem zárrészét hajlítsuk az ereszcsatorna 
irányába, a zárrészt szorítsuk a csatornakötéshez és 
rögzítsük a biztosító elemet.
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Ereszcsatorna rendszerek

●  Az ereszcsatornák sarokelemeinek és sarkainak 
szerelése

Az ereszcsatornák sarokelemeit gyakran az utolsó tar-
tóra szerelik, ezért nincsenek alátámasztva. Ezeket szi-
lárdan kell csatlakoztatni az ereszcsatornához.

Az ereszcsatorna csatlakozási helyén a felesleges gittet 
kenjük el simára.

A biztosító elemet nyomjuk oda a csatornakötés zár-
részéhez.
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A sarokelemeket és a sarkokat kb. 35 mm-re toljuk be 
az ereszcsatornába.  
A sarkok csatlakoztatására nem ajánljuk, hogy csupán 
csatornaösszekötő elemeket alkalmazzunk. A szerelés 
egyszerűsítése érdekében a sarokelemeket és a sarko-
kat némileg kisebb méretben gyártják le.

Toljuk be a sarokelemet vagy a sarokcsatornát az 
ereszcsatorna peremébe és forgassuk azt bele az 
ereszcsatorna belsejébe.

A sarokelem bepattintásakor az ereszcsatorna hátsó 
szélét hajlítsuk felfelé, majd azt a sarokkal együtt zár-
juk le.
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A prospektusban szereplő információkat gondosan ellenőriztük. Azonban a Ruukki nem vállal semmilyen felelősséget a prospektusban található 
esetleges hibákért, az információk helytelen alkalmazásából, vagy figyelmen kívül hagyásából származó hibákért, illetve közvetlen vagy közvetett 

károkért. Megrendelésük előtt kérjük, feltétlen forduljanak értékesítési kollégáinkhoz. A Ruukki Hungary Kft. fenntartja a változtatás jogát a katalógusban 
bemutatott termékek méreteire, formáira, színeire és egyéb megjelenésbeli paramétereire vonatkozólag.

Az ilyen kötés tömörségét úgy tudjuk biztosítani, hogy 
az összekapcsolt felületek közé két rétegben viszünk fel 
gittet. A kötést két víztömör, egyoldalas szegeccsel le-
het biztosítani, melyet a peremben és az ereszcsatorna 
hátsó szélében helyezzünk el. Ezen a kötésen keresztül 
bepattintható az összekötőelem, hogy külső kinézete 
olyan legyen, mint a többi kötésnél.

Ajánlatos, hogy a sarokelemek és sarkok szerelését a 
földön készítsük elő. 
A sarokelemmel 2 m-es csatornadarabot kössenek ös-
sze (ennél hosszabb darabok már rosszul kezelhetők). 
Végezzük el a gittelést, a szegecselést, esetleg helyez-
zük el a csatornakötést, majd az így kialakított egységet 
illesszük a tartókba.
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●    Elérhetőségek:
 
Értékesítési iroda:  Tel.: (36-1) 501-3200   Fax: (36-1) 501-3290
Gyári	ügyfélszolgálat:  Tel.: (36-23) 814-700   Fax: (36-23) 814-780
 
Ruukki	Hungary	Kft.  1037 Budapest, Montevideo utca 16/B. 2051 Biatorbágy, Vendel park, Erdőalja utca 1.

                                                 www.ruukkihome.hu                 www.ruukki.com


