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2 rury spustowe dla d∏ugoÊci 
przekraczajàcej 10m.
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Zanim zaczniemy monta˝
O wymiarach i Êrednicy u˝ytych rynien 
decyduje wielkoÊç ca∏kowitej po -
wierzchni dachu. Im dach wi´kszy tym 
wi´cej wody b´dzie musia∏ odprowa-
dziç zainstalowany system rynnowy. 
Warto wi´c uwa˝nie i skrupulatnie ob-
liczyç powierzchni´ dachu aby 
w∏aÊciwie dopasowaç system rynno-
wy, zarówno pod kàtem Êrednic rynien 
i rur spustowych  jak i iloÊci dodatko-
wych akcesoriów jak naro˝niki, kolan-
ka, os∏ony itp.
  
Wymiarowanie powierzchni dachu
Sà ró˝ne rodzaje dachów, ale standar-
dowo powierzchni´ dachu mierzy si´ 
mno˝àc d∏ugoÊç dachu przez jego 
szerokoÊç. JeÊli powierzchnia jest 
mniejsza ni˝ 50m2 u˝ywa si´ rynien 
o Êrednicy 100mm i rur spustowych 
o Êrednicy 75mm. JeÊli powierzchnia 

po∏aci zawiera si´ w przedziale 
50-100m2 rynny powinny mieç 
Êrednic´ 125mm a rury spustowe 
87mm. JeÊli zaÊ powierzchnia prze-
kracza 100m2 odpowiednie b´dà ryn-
ny 150mm i rury spustowe 100mm lub 
specjalne rynny o Êrednicy 190mm 
i rury spustowe 111/120mm.
JeÊli powierzchnie poszczególnych po-
∏aci dachu sà ró˝ne, do wyboru Êred-
nicy systemu stosujemy najwi´kszà.

IloÊç haków i rur spustowych
Haki rynnowe powinny byç montowa-
ne w odleg∏oÊci min. 600mm od sie-
bie. Ostatni hak montuje si´ 100mm 
od kraw´dzi dachu. Nachylenie rynny 
w stosunku do rury spustowej nie po-
winno byç mniejsze ni˝ 2,5mm/m.
IloÊç haków nale˝y skalkulowaç, uwzgl´-
d  niajàc powy˝sze za∏o˝enia, dla ka˝-
dej z po∏aci dachu  (np. 10m/06m+1 = 
18 haków). Poje dyn cza rura spustowa 
odprowadza wod´ z max 10m rynny 
(d∏.dachu). Ze wzgl´ dów estetycznych 
lub jeÊli d∏u goÊç rynny przekracza  
10m, umie szcza si´ rury spustowe 
równie˝ na ka˝dym rogu domu.

Instrukcja monta˝u

Miejsca rozmieszczenia rur spu-
stowych
Rysunki poni˝ej przedstawiajà zaleca-
ne po∏o˝enie rur spustowych syste mu 
dla ró˝nych rodzajów dachu.

Dach dwuspadowy Dach czterospadowy (kopertowy) Dach w kszta∏cie litery L

Jedna rura spustowa na max 10m d∏ugoÊci 
rynny (w zale˝noÊci od powierzchni dachu).
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Uwaga!  Nigdy nie u˝ywaj narz´dzi 
wysokoobrotowych!
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Transport i przechowywanie
Nasze rynny i rury spustowe sà foliowa-
ne dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa 
w trakcie transportu i przechowywa-
nia, tak aby stalowa powierzchnia nie 
by∏a nara˝ona na uszkodzenia me-
chaniczne.

Ci´cie
Do ci´cia rynien lub rur spustowych 
wolno u˝ywaç tylko nibblera lub no˝yc 
r´cznych.

Obs∏uga i u˝ytkowanie systemu 
rynnowego
Chcàc zachowaç elegancki wyglàd 
i wyd∏u˝yç trwa∏oÊç systemu rynnowe-
go nale˝y okresowo (przynajmniej 
dwa razy do roku – po i przed zimà) 
oczyÊciç rynny i rury spustowe z liÊci, 
kamyków, ˝o∏´dzi lub kasztanów. JeÊli 
system wymaga umycia z zewnàtrz 
nale˝y u˝yç do tego wody i lekkiego 
Êrodka czyszczàcego. Nie nale˝y u˝y-
waç narz´dzi czyszczàcych pod ciÊ-
nieniem.

Narz´dzia do monta˝u
System rynnowy Rainline, jest niezwy-
kle prosty w monta˝u i nie wymaga 
u˝ycia skomplikowanych narz´dzi. Na 
rysunkach obok prezentujemy narz´-
dzia, które mogà byç przydatne w trak-
cie monta˝u.

Do monta˝u haków i uchwytów rur 
spustowych sà potrzebne wkr´ty 
(Êruby). Lindab rekomenduje u˝ycie 
stalowych Êrub odpowiednich do typu 
materia∏u. Uchwyty rur spustowych sà 
montowane do Êciany domu, nale˝y 
wi´c u˝yç Êrub odpo wiednich do 
materia∏u z którego zbudowany jest 
dom (w∏aÊciwe dla drewna, cegie∏ lub 
betonu).

Poziomica

Wkr´tarka

Pi∏ka do ci´cia stali

Miarka

Zaginarka r´czna

Gi´tarka do haków

O∏ówek

No˝yce do ci´cia stali

M∏otek gumowy
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Rynna R

Klamra 
RSK

Wpust 
rynnowy 

SOK

Zamkni´cie 
rynny RGT

Naro˝nik wew. rynny RVI Naro˝nik zew. rynny RVY

Hak rynnowy 
doczołowy regulowany 

SSK
Hak rynnowy

KFK

Hak rynnowy KFL

Podciàg rynny STAG

Hak rynnowy

Hak rynnowy 
do dachów 

o nachyleniu 27°
K11

Osłona haka TB

Kolanko

¸àcznik 
MST

Kolanko
BK70

Osłona rynny
OSKR

Rurhak
SSVH

Wylewka
UTK

Rura spustowa
SROR

Koƒcówka 
odpływu

BUTK

Czyszczak 
SLS

Wyłapywacz 
deszczówki

FUTK

Osłona rynny naro˝na 
OSK

Hak rynnowy

Rura 
przedłu˝ajàca 

PRT

Trójnik 
GROR

Czyszczak  RT

Redukcja MRT

Elementy systemu
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Wybór haków
W zale˝noÊci od konstrukcji dachu do 
monta˝u systemu rynnowego mo˝emy 
u˝yç ró˝nego rodzaju haków. Naszà 
instrukcj´ oparliÊmy na haku doczo-
∏owym regulowanym (SSK), ale dodat-
kowo przedstawiliÊmy równie˝ mon-
ta˝ kilku innych, dost´pnych w naszej 
ofer cie, haków. 

Instrukcja monta˝u

KFL – hak rynnowy dokrokwiowy 

K16/K21 – haki rynnowe K07- hak rynnowy doczołowyK11- hak rynnowy do dachów o nachyleniu 27°

SSK – hak doczo∏owy regulowany KFK- hak rynnowy doczo∏owy

instrukcja montażu systemu rynn5   5instrukcja montażu systemu rynn5   5 6/26/07   3:32:03 PM6/26/07   3:32:03 PM



6

Lindab Rainl ine  |   Stalowy system rynnowy

Monta˝ haka

Zaznaczamy miejsce po∏o˝enia rury spustowej 
oraz miejsca po∏o˝enia haków wokó∏ rury.

Mocujemy hak po∏o˝ony najwy˝ej w stosunku 
do rury spustowej po drugiej stronie kraw´dzi 
dachu. Spadek rynny w kierunku rury spustowej 
powinien wynosiç 2,5mm/m.

Hak SSK mo˝e byç dostosowywany do ró˝nego 
kàta nachylenia dachu.

Tabela obok pomaga obliczyç kàt nachylenia 
dachu i dopasowaç do niego hak.

Nast´pnie montujemy pozosta∏e haki 
w odleg∏oÊci min. 600mm jeden od drugiego.

Umieszczamy hak najni˝ej po∏o˝ony dla tej rury  
w odleg∏oÊci 300mm od miejsca gdzie znajduje 
si´ rura spustowa.

Pomi´dzy hakiem po∏o˝nym najni˝ej i najwy˝ej 
przeciàgamy sznurek. Pomo˝e to okreÊliç 
po∏o˝enie pozosta∏ych haków.

a b α

1 1 45°

1 1,25 38°

1 2 27°

1 2,5 22°

1 3 18°

1 4 14°

1 8 7°

1 0°

Mocujemy równie˝ hak po drugiej stronie rury 
spustowej nieco wy˝ej (2,5mm) ni˝ hak 
po∏o˝ony najni˝ej.

Do  regulacji haka mo˝na u˝yç Êrubokr´ta.

Instrukcja monta˝u
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Monta˝ rynny

Umieszczamy rynn´ na hakach i zaznaczamy na 
rynnie po∏o˝enie rury spustowej.

Docinamy rynn´ za pomocà no˝yc wokó∏ 
wykonanego otworu.

Nast´pnie mocujemy wpust zaczepiajàc go od 
strony wew., sk∏adajàc i zatrzaskujàc w otworze.

Mocujemy zamkni´cie rynny obcinajàc lub 
zaginajàc uchwyty boczne, aby nie styka∏y 
si´ z krokwià.

Umieszczamy rynn´ z zamontowanym wpustem 
na hakach.

Dociskamy i zatrzaskujemy uchwyt haka.

Ci´tà kraw´dê profi lujemy od wewnàtrz co 
zapobiega wyp∏ywaniu wody do Êrodka.

Na powierzchni rynny obrysowujemy wpust 
rynnowy zaznaczajàc miejsce jego po∏o˝enia.

 Wycinamy otwór w rynnie wewnàtrz wykona-
nego wczeÊniej obrysu. 

Zamkni´cie montujemy na wcisk za pomocà 
gumowego m∏otka. 

Instrukcja monta˝u
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Monta˝ klamer
Klamry montujemy w miejscach ∏àcze nia rynien zostawiajàc szczelin´ dylatacyjnà o szer. 4-5mm.

Umieszczamy rynn´ na hakach zaznaczajàc 
miejsce ∏àczenia.

Zapinamy rynn´ na hakach.

Zatrzaskujemy klamr´ na rynnie.

Klamra RSK jest wyposa˝ona w uszczelk´ 
EPDM. 

Ucinamy rynn´ na ˝àdanà d∏ugoÊç.

Montujemy zamkni´cie rynny. 

Przy monta˝u klamry
nie nale˝y u˝ywaç silikonu.

Usuwamy ewentualne opi∏ki wyg∏adzajàc 
kraw´dê ci´cia. 

Zaczepiamy klamr´ z ty∏u i zak∏adamy jà na 
brzeg rynny.

Zamykamy klamr´ zaginajàc zatrzask.

Instrukcja monta˝u
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Kolanka i ∏àczniki

Umieszczamy jedno kolano prowizorycznie 
we wpuÊcie rynny, ˝eby w∏aÊciwie wymierzyç 
d∏ugoÊç ∏àcznika MST. Do pomiarów mo˝na 
pos∏u˝yç si´ zamieszczonà obok tabelà. 

Umieszczamy ∏àcznik w górnym kolanku, 
nast´pnie w dolnym i przytrzymujàc je we 
w∏aÊciwej pozycji wymierzamy d∏ugoÊç rury 
oraz miejsce po∏o˝enia górnego uchwytu rury. 
Rura wsuwa si´ w kolanko na g∏´bokoÊç 50mm, 
uchwyt nale˝y umieÊciç 15cm poni˝ej kolanka.

Montujemy wylewk´ na rurze spustowej, 
u˝ywajàc wkr´ta w tylnej cz´Êci wylewki.

Przed zamocowaniem uchwytów sprawdzamy 
pion, aby rura przebiega∏a równo ze Êcianà.

Mocujemy uchwyt rury spustowej na Êcianie.

Docinamy ∏àcznik na ˝àdanà d∏ugoÊç.

Zalecana d∏ugoÊç ∏àcznika MST przy 
zastosowaniu kolanka BK 70°

U
mm

H
mm

L
mm

220 275 0

270 290 100

300 300 135

350 320 185

400 340 240

450 355 290

500 375 345

550 395 400

600 410 455

650 430 505

700 450 560

750 465 610

800 485 665

850 505 720

900 520 770

950 540 825

1000 555 880

1050 575 930

1100 595 985

1150 610 1040

1200 630 1090

Instrukcja monta˝u

Uchwyty rur spustowych
Uchwyty rur mocuje si´ bezpoÊrednio jeden pod drugim w odst´pach nie 
przekraczajàcych 2m. Ka˝da rura spustowa wymaga zastosowania co najmniej 
2 uchwytów SSVH.
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Monta˝ uchwytów SSVH

W razie potrzeby uchwyt mo˝na ∏atwo zdemon-
towaç wk∏adajàc Êrubokr´t w fazowanie zamka 
i odginajàc go delikatnie.

Instrukcja monta˝u

Wsuwamy rur´ do wpustu rynny... ustawiamy we w∏aÊciwej pozycji... zatrzaskujemy podwójne zatrzaski uchwytów.
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Haki montuje si´ równie˝ w odleg∏oÊci co 
600mm a spadek rynny w kierunku rury 
spustowej powinien wynosiç 2,5mm/m.

dociskajàc w dó∏ 
zak∏adamy zatrzask 
zamykajàcy hak.
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Monta˝ innych haków
Hak rynnowy doczo∏owy KFK

Hak rynnowy K07

Hak KFK mocuje si´ na pionowej desce 
czo∏owej okapu w sposób podobny do SSK.

Hak K07 jest równie˝ montowany na desce 
pionowej, posiada jednak zatrzask mocujàcy 
z przodu i z ty∏u.

Na haki KFK rynn´ wsuwamy na miejsce od ty∏u 
i zaciskamy na hakach od przodu.

W odró˝nieniu od wczeÊniej pokazywanych 
rynn´ wsuwamy od przodu i ...

Instrukcja monta˝u

Mocujemy go jak poprzednie haki zachowujàc 
te same odleg∏oÊci i nachylenie rynny.
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Mocujemy hak tak jak poprzednie.
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Hak rynnowy K11

Hak rynnowy KFL
Hak o d∏u˝szym trzonie, który zgina si´ przed zamocowaniem na dachu.

Hak K11 przeznaczony jest do mocowania rynny 
na dachu z kàtem nachylenia po∏aci od 27°.

Przed ustaleniem nachylenia haków okreÊlamy 
ich liczb´.

Zaznaczamy miejsca zgi´cia haków, ∏àczàc 
punkty linià. Nale˝y pami´taç o zachowaniu 
spadku 2,5mm/m.

Wyginamy hak zgodnie z kàtem nachylenia po∏aci 
dachowej w zaznaczonym wczeÊniej miejscu.

Numerujemy haki od „najni˝ej” do „najwy˝ej”  
montowanego, ˝eby nie pomyliç ich w trakcie 
monta˝u.

Rynn´ dociskamy najpierw z przodu a nast´pnie 
z ty∏u zamykajàc zatrzaski.

Montujemy hak nr 1 (najni˝ej po∏o˝ony) oraz 
pozosta∏e haki zgodnie z numeracjà.

Instrukcja monta˝u
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Rynn´, która ma byç na spodzie pokrywamy 
uszczelniaczem.

W drugim odcinku odginamy nieco tylnà 
kraw´dê.

W jednym odcinku rynny zaginamy kraw´dê 
wew. do Êrodka.

Zaginamy z powrotem kraw´dê ∏àczàc oba 
odcinki rynny.

Obydwa odcinki zsuwamy razem na odcinku 
ok. 6cm zak∏adajàc rynn´ wierzchnià do Êrodka 
na rynn´ spodnià. 
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Monta˝ zamkni´cia rynny RGV i RGH na rynnie o Êrednicy 190mm

Do monta˝u zamkni´cia rynny o Êrednicy
190mm u˝ywamy uszczelniacza na zacisku 
zamkni´cia. 

¸àczenie rynien o Êrednicy 190mm
Rynny o Êrednicy 190mm ∏àczymy tradycyjnie uszczelniajàc miejsce po∏àczenia uszczelniaczem dekarskim.

Instrukcja monta˝u
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Naro˝niki rynny RVI/RVY
Stosowane tam gdzie rynna si´ga za róg, np. wokó∏ wykuszu lub w naro˝niku domu.

Rurhak z trzpieniem

Naro˝nik mocuje si´ tak by z obu stron wspiera∏ 
si´ na hakach.

Os∏ona rynny OSK/OSKR

Os∏ona haka TB
U˝ywana np. przy wymianie systemu, w celu zamaskowania starego haka. 

Os∏ona rynny (OSKR)  to doskona∏e rozwiàzanie 
uzupe∏niajàce, jeÊli odbiór wody z po∏aci jest 
wi´kszy na poszczególnych odcinkach systemu.

Odcinamy przednià czeÊç haka. Zak∏adamy os∏on´ haka naci´ciem do przodu.

Mo˝emy równie˝ zastosowaç os∏on´ (OSK) 
w naro˝nikach rynny.

Instrukcja monta˝u

Nak∏adamy os∏on´ na rynn´ i zaciskamy 
mocowania.

Mocujemy os∏on´ zaginajàc jej zatrzaski na rynn´. 

Do mocowania naro˝ników stosuje si´ 
klamry RSK. 

Nawiercamy otwór w Êcianie budynku. Przykr´camy rurhak do trzpienia za pomocà 
za∏àczonych Êrub.

Wbijamy trzpieƒ w Êcian´.
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Wy∏apywacz deszczówki FUTK
Montuje si´ na rurze spustowej na ˝àdanej wysokoÊci.

Trójnik GROR
Stosuje si´ wówczas, gdy mamy kilka ró˝nych po∏aci dachowych a chcemy zmniejszyç iloÊç rur spustowych na Êcianach.

Czyszczak DVSIL

Czyszczaki RT i SLS

Montujemy go na rurze spustowej na wysokoÊci 
odga∏´zienia, pod kàtem 50-80°.

Mo˝na go zamontowaç w koƒcówce odp∏ywu.

Mo˝na u˝yç rury przed∏u˝ajàcej (przesuwnej)  
zewn´trznej umieszczajàc jà w czyszczaku co 
umo˝liwia jego ∏atwe czyszczenie.

Czyszczak montujemy zatrzaskowo w rurze. Mo˝emy zamontowaç równie˝ samoczyszczàcy 
czyszczak SLS.

Instrukcja monta˝u
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Lindab Profi le to oddzia∏ Lindab Group zajmujàcy 

si´ rozwojem, produkcjà i sprzeda˝à wydajnych, 

ekonomicznych i estetycznych rozwiàzaƒ 

dla przemys∏u budowlanego wykorzystujàcych

stal i blach´ stalowà cienkà. 

Oferujemy pe∏en zakres produktów od pe∏nych 

systemów budynkowych do pojedynczych 

komponentów dla ka˝dego rodzaju zabudowy

lub budynków komercyjnych i przemys∏owych.

Lindab Profi le posiada przedstawicielstwa w 25 krajach 

Europy. Nasza siedziba g∏ówna znajduje si´ w Förslöv 

na po∏udniu Szwecji.

Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 489 88 00-01
fax: +48 22 751 96 67
e-mail: info@lindab.pl
www.lindab.pl
Infolinia: 0801 667 669
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