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Možnosti využitia
 samostatne stojace rodinné domy
 radová zástavba
 viacpodlažné bytové domy
 rekreačné zariadenia a chaty
 administratívne budovy
 sídla spoločností

Odkvapy Ruukki sú vyrobené z vysokokvalitnej žiarovo pozinkovanej ocele ošetrené 
povrchovou úpravou na báze polyuretánov, s mierne štruktúrovanou povrchovou úpravou - 
Pural. Náterový systém Pural zaručuje materiálu extrémne vysokú životnosť, stálofarebnosť, 
bezúdržbovosť, vysokú pevnosť v mraze i teple a zanedbateľnú tepelnú rozťažnosť. Vyznačuje 
sa výbornou tvarovateľnosťou, odolnosťou voči korózii, poveternostným vplyvom 
a znečistenému ovzdušiu.

Ruukki je odborník v oblasti kovov, na ktorého sa môžete plne spoľahnúť, či už potrebujete
materiály z kovu, komponenty, systémy alebo celkové riešenia. Neustále vyvíjame portfólio 
našich produktov a prevádzkové modely tak, aby vyhovovali Vašim potrebám.
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● Univerzálnosť 
Odkvapové systémy Ruukki sú dokonale vhodné tak
pre nové, ako aj pre staršie strechy a všetky druhy
strešných krytín. Vďaka ich vysokej kvalite a odolnosti
sú veľmi obľúbené, zvlášť v škandinávskych krajinách, 
kde sú každodenne vystavované náročným klimatickým 
podmienkam. 
Popularita týchto systémov nespočíva len vo vysokej 
kvalite, ale i v jednoduchosti a rýchlosti montáže.

● Trvanlivosť
Odkvapové systémy Ruukki sú vyrobené z pozinkova-
ného oceľového plechu obojstranne ošetreného vrstvou
Pural, ktorá zabezpečuje vysokú odolnosť voči atmosfé-
rickým vplyvom. Plech je viacvrstvový. Jeho stredovú
časť tvorí oceľové jadro s hrúbkou 0,6 mm. Oceľové
jadro je obojstranne pozinkované a následne ošetrené
antikoróznou vrstvou a základovým náterom. Vrchnú
a spodnú vrstvu tvorí Pural. Vďaka použitiu vysokokva-
litných materiálov sa odkvapové systémy Ruukki vyzna-
čujú dlhodobou odolnosťou voči korózii a mechanickej 
a tepelnej deformácii.

● Jednoduchá montáž
Vďaka modulárnej konštrukcii sú odkvapové systémy 
Ruukki výnimočne jednoducho montovateľné. Systém 
možno montovať samostatne bez akýchkoľvek kom-
plikovaných náradí. Jednoduchosť montáže zabezpe-
čuje použitie odkvapových spojok, ktoré sú vybavené 
tesnením EPDM. Takéto riešenie umožňuje eliminovať 
pracné a nie vždy vodotesné lepené či letované spoje. 
Počas montáže odkvapových systémov je potrebné 
pamätať na zabezpečenie minimálneho sklonu odkva-
pu, ktorý je 5 mm/bm. Pri dĺžkach odkvapov nad 10 m 
je potrebné použiť viac ako jednu odtokovú rúru.

● Prirodzené farby
Uvedená farebná škála predstavuje štandardné 
odtiene strešných krytín Ruukki. Ostatné farby sú na 
špeciálnu objednávku. 

Vzorkovník odtieňov strešných krytín je orientačný, 
farebné odchýlky sú v závislosti  na kvalite tlače. 

● Zloženie materiálu

● Rozmery
 Odkvapové systémy Ruukki sú dostupné vo forme 

polkruhových profi lov v dvoch veľkostiach. Priemery 
komponentov odkvapového systému sú:

 - 150 mm pre odkvap a 100 mm pre odtokovú rúru;
 - 125 mm pre odkvap a 87 mm pre odtokovú rúru.

● Pokrytie
Ponúkame dva systémy: 125/87 mm a 150/100 mm. 
Systém 125/87 je určený pre strechy s pôdorysnou 
plochou okolo 55 m2, naproti tomu systém 150/100 
mm je určený pre strechy s plochou okolo 100 m2, 
s použitím jednej odtokovej rúry umiestnenej na 
kraji.

● Výhody odkvapov Ruukki
• dlhá životnosť
• vynikajúca odolonsť voči korózii a UV žiareniu
• stálofarebnosť
• bezúdržbovosť
• mrazuvzdornosť
• odolnosť voči zmenám teploty
• atraktívny a estetický vzhľad
• jednoduchá a rýchla montáž
• kompletnosť systému
• vysokokvalitný fínsky vstupný materiál
• doprava na miesto určenia
• 15 ročná záruka

Povrchová úprava
pural, obojstranne

Základný náter

Oceľové jadro
Zinková vrstva

Pasivačná vrstva

čierna RR33 tmavosivá RR23

červená RR29 hnedá RR32

zelená RR11 biela RR20

tehlová RR750
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● Odkvapový systém

● Odkvapový systém 

1  Žľabové čelo
2  Pododkvapový žľab 
3  Žľabový roh, alebo kút
4  Žľabový kotlík
5 Koleno odpadového potrubia
6 Úchytná objímka rúry 
7  Odtoková odpadová rúra
8  Výtokové koleno
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Pododkvapový žľab 
2; 4; 6 m 

Odtoková odpadová rúra 
1; 2,5; 4 m

Koleno odpadového 
potrubia

Žľabový hák krátkyŽľabový
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Žľabový hák extra 
(podstrešný)

Výtokové koleno

Žľabový kotlík

Prípojka ku kanalizácii

Žľabová spojka

Zberný lievik

Žľabové čelo pravé, ľavé

Žľabový kút

Žľabový roh

Vetvenie

Úchytná objímka rúry 
(plech, drevo)

Úchytná objímka rúry 
(murivo)

Odbočka do suda
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● Montáž odkvapového systému

Háky, ktoré sa montujú zhora na krokve, je nutné 
ohnúť do spádu. Spád žľabu by mal byť 5 mm/m. 
Háky položte vedľa seba a očíslujte ich. Šikmou 
čiarou vyznačte (najlepšie  popisovačom) miesta 
ohybu v závislosti od dĺžky žľabu a spádu. V prípade 
nerovného krovu označte háky jednotlivo. 

Žľabové háky postupne ohnite v ohýbačke. Pokiaľ 
nepoužívate ohýbačku, zaistite, aby ohyb háku 
nebol ostrý. Toto je možné docieliť napríklad ohnu-
tím vo zveráku cez trúbku s priemerom 20 mm. 

Žľabové háky sú umiestňované 20 mm pod úrov-
ňou pomyselného predĺženia povrchu strešnej 
krytiny. Pre umiestnenie prvého a posledného 
háku do správnej polohy je vhodné použiť latu. Pre 
správne vyspádovanie žľabových hákov je možné 
použiť špagát alebo gumičku, ktorú uviažte k pr-
vému a poslednému žľabovému háku. 

Ďalšie háky sú umiestnené podľa polohy špagátu 
vo vzdialenostiach maximálne 1200 mm, spravidla 
na každú krokvu. V horských oblastiach odporú-
čame háky umiestniť nižšie pod odkvapovú hranu 
alebo háky na krokvách zdvojiť. 
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Montáž žľabov: Predtým, než žľab skrátite na potrebnú 
dĺžku, je vhodné si všetky žľaby položiť do hákov. 
Skontrolujte, či budúce spoje nevychádzajú do miest, 
kde už háky sú. Pri tejto príležitosti môžete zakresliť 
koniec žľabu, ktorý je min. 1 cm za okrajom strechy. 
Označte polohu budúceho vyústenia žľabu (kotlíka). 
Používajte popisovač. V žiadnom prípade materiál 
neoznačujte ryhou ! 

Žľaby a zvody môžu byť strihané nožnicami na plech, 
prípade rezané priamočiarymi alebo kotúčovými 
pílami (používajte kotúče na oceľ s negatívnym uhlom 
zubov). Je zakázané používať akékoľvek brusné 
kotúče.

Montáž žľabových čiel:
Vyberte ľavé alebo pravé čelo žľabu. Do drážky 
naneste pružný tmel a čelo nasaďte na žľab. Skontro-
lujte natočenie čela vzhľadom k návalku. Potom čelo 
doklepnite na doraz rukou alebo kladivkom cez pod-
ložku. Pre zaistenie dokonalej tesnosti spojenia apli-
kujte medzi žľab a čelo tmel (neutrálny silikón alebo 
tmel na báze polyuretánu, odolný voči UV žiareniu). 
Po osadení čela roztrite tmel zvnútra žľabu do hladka. 

Umiestnenie kotlíka: 
Označte kruhový otvor budúceho vyústenia žľabu. 
Otvor do žľabu vyrežte elektrickými prestrihovacími 
nožnicami alebo nožnicami na plech. 
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Reznú hranu vyhnite mierne nadol, asi 3 - 5 mm, aby 
sa voda nemohla vracať po spodnej strany žľabu 
mimo kotlík. Použite kliešte alebo kladivko.

Žľabový kotlík zasuňte do návalku a nasaďte ho 
na žľab. 

Kotlík zaistite ohnutím upevňovacích plechov cez 
zadný okraj žľabu. 

Osaďte žľab do hákov. Postupne fi xujte žľab na vše-
tkých hákoch, prípadne ohnite perá na zadných 
stenách
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Inštalácia odpadového potrubia: 
Zamerajte vzdialenosť medzi fasádou a kotlíkom. 

Zamerajte správnu pozíciu pre umiestnenie objímok 
zvodu. Prvá objímka zvodu musí byť umiestnená čo 
najbližšie k hornému kolenu. Voľba objímky zvodu 
závisí od materiálu fasády. V ponuke sú ako objímky 
do muriva, tak do drevených, popr. oceľových fasád. 

Objímky priskrutkujte. Vyberte vhodný druh skrutky 
a prípadne aj hmoždinky podľa druhu steny. Pre steny 
zateplené zvonka mäkkou tepelnou izoláciou odpo-
rúčame pod objímku umiestniť roznášaciu podložku, 
napr. štvorec plechu, aby sa objímka nezaborila 
do izolácie.

Pripevnite všetky objímky. Maximálna vzdialenosť 
medzi objímkami je 2000 mm. Každá rúra musí byť 
pripevnená minimálne dvoma objímkami. 
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Objímky prispôsobte tvaru zvodov a pripravte si 
uzamy-kacie kliny. Každú objímku zaistite kónickým 
klinom, ktorý do správnej polohy naklepte opatrným 
poklepaním kladivkom alebo plastovou paličkou.

Výtokové koleno umiestnite na odtokovú odpadovú 
rúru do výšky podľa miestnych podmienok a zvyklostí.

Po zhotovení rúry odporúčame všetky napojenia pois-
tiť jednostrannými vodotesnými nitmi. 

Napojovanie žľabov: 
Pri rezaní žľabov dbajte na to, aby miesto napojenia 
žľabu vyšlo medzi háky. Režte pozorne, aby hrany boli 
čo najrovnejšie. Žľaby posuňte k sebe na doraz.
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Odporúčame použitie žľabových spojov, ktoré umož-
ňujú pohyb žľabu pri zmenách teploty. Ako prevencia 
proti zatečeniu vody do spojky je vhodná aplikácia 
pružného tmelu medzi prostredné lamely tesnenia 
spojky. 

Spojku nasaďte na zadný okraj žľabu a pritlačte ho 
palcom k žľabu. Ohnite zámok spojky smerom k žľabu, 
pritlačte zámok k spojke a zaistite poistku. 

Poistku pritlačte k zámku spojky. Rozotrite prebytočný 
tmel v mieste spoja žľabu do hladka. 

Montáž žľabových rohov a kútov:
Žľabové rohy a kúty sa často montujú až za posledné 
háky a preto nie sú vôbec podopierané. Je nutné ich 
pripojiť pevne k žľabu. 
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Rohy a kúty zasúvame do žľabu cca 35 mm.
Pre napojenie rohov neodporúčame použiť len 
žľabové spojky. Rohy a kúty sú vyrábané v mierne 
menších veľkostiach pre zjednodušenie montáže.

Nasuňte roh alebo kút do návalku žľabu a otočte ho 
dovnútra žľabu.

Pri nasadení rohu ohnite zadný okraj žľabu nahor 
a potom ho zavrite spolu s rohom.

Tesnosť tohto spojenia zabezpečíte nanesením 
tmelu v dvoch radoch medzi spojované plochy. Spoj 
je možné zaistiť dvomi vodotesnými jednostrannými 
nitmi, ktoré umiestníte do návalku a do zadného okraju 
žľabu. Cez tento spoj je možné zaklepnúť spojku kvôli 
rovnakému vzhľadu ako pri ostatných spojoch. Odpo-
rúčame pripraviť si montáž rohov a kútov na zemi. 
Spojte dvojmetrové kusy žľabu (s dlhšími kusmi sa 
horšie manipuluje) s rohovou tvarovkou. Zatmelte, 
zanitujte, nasaďte spojku a celý komplet umiestnite 
do hákov.
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Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov  
prezentovaných v tomto katalógu. 

Copyright © 2008 Rautaruukki Corporation. Všetky práva sú chránené.
Ruukki, Rautaruukki, More With Metals a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. 

Pural je registrovanou ochrannou známkou Rautaruukki Corporation.

Tabuľka na stanovenie dĺžky odtokovej rúry vedúcej zo žľabového kotlíka k stene stavby (mm)

Vzdialenosť 
od steny:

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

Dĺžka 
odtokovej rúry:

0 70 130 190 250 320 380 440 510 570 630 700 760 820 890 950

S radosťou Vám poskytneme ďalšie informácie.
 bezplatná linka:   0800 11 66 55
 regionálny obchodný zástupca - región A  0905 286 791
 regionálny obchodný zástupca - región B  0907 970 026
 regionálny obchodný zástupca - región C 0907 922 527

Ruukki Slovakia, s.r.o., 
  Galvaniho 13, 821 04 Bratislava 2 - Trnávka, Tel. 02 32 13 14 53, 22, Fax 02 32 13 14 18       www.ruukki.com
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