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1. Ustawienie rynny względem połaci dachu (zgodnie z ﬁlmem montażowym)
2. Montaż pasa podrynnowego
• Jest / nie ma
• Łączenie przesunięte względem łączenia rynny (min. 50 cm)
• Szczelność łączenia
• Wysunięcie poza gotową elewację (min. 0,5 cm)
3. „Względna” prostolinijność montażu rynny na łączeniach (brak „garba”)
4. Użycie kleju do stali oraz do PVC oferowanego przez producenta lub innego
o takich samych właściwościach
5. Łączenie rynien, rynny z odpływem, rynny z narożnikiem za pomocą łącznika doczołowego
z zachowaniem 2 mm dylatacji. Alternatywne połączenie na zasadzie 15 cm zakładki przy pomocy
kleju z oferty Galeco lub za pomocą lutowania.
6. Montaż mufy z uszczelką /kolanek/odsadzki
• Przyleganie bezpośrednio do odpływu – nie do pasa podrynnowego
• Wklejenie uszczelki na mufę (za pomocą kleju cyjanoakrylowego)
• Brak podwinięcia uszczelki
• Brak rozerwania uszczelki
• Sztywne/sklejone połączenie z rurą spustową
• Szczelne uszczelnienie przejścia przez pas podrynnowy
• Szczelne przejście przez pas podrynnowy
7. Montaż minimalnej (zgodnej z rysunkami Galeco) grubości styropianu za rurą spustową.
Możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, który zapewni minimalnie
taką samą wartość współczynnika przenikania ciepła (np. pianka PIR/PUR)
8. Pozostawienie szczeliny wentylacyjnej wokół rury spustowej - minimum 1,5 cm z każdej strony
9. 100% szczelność (zatkanie odpływu rury spustowej oraz napełnienie rynny wodą)
• Rynny
• Rury spustowej
10. Montaż koszyczka spustowego
11. Wprowadzenie rury spustowej do gruntu/osadnika/studzienki
12. Montaż kolana kanalizacyjnego na obejmie
13. Zagęszczenie gruntu pod kolanem kanalizacyjnym
14. Montaż kabli grzewczych
15. Montaż kratki wentylacyjnej na gotowej elewacji (min. 1 m od poziomu gruntu)
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*koszt połączenia jak za połączenie lokalne

