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— Instrukcja montażu
1. Uwagi przed montażem

1.1    Elementy systemu Galeco STAL2 należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach zbiorczych do momentu montażu. 
1.2    Elementy powinny być składowane w miejscach niezawilgoconych. Folię należy usunąć z rynien i rur nie później niż 3 miesiące 
         od daty zakupu. 
1.3    W systemie Galeco STAL2 występują trzy rodzaje haków:
         - haki doczołowe (rys. 1) posiadające w dolnej części tzw. zamki, w które zapinana jest maskownica podsufitkowa. Maskownica 
           jest elementem długim służącym do zakrycia poziomu rynnowego.
         - haki doczołowe i haki nakrokwiowe płaskie (rys. 2, 3), które nie posiadają zapięć do maskownicy i tym samym stanowią
           opcjonalne estetyczne rozwiązanie montażu systemu Galeco STAL2 bez zastosowania maskownicy podsufitkowej.
1.4    W przypadku zastosowania maskownicy podsufitkowej rynny systemu należy montować w poziomie (bez spadku), gdyż każde 
         odchylenie od tej normy może uniemożliwić prawidłowe zatrzaśniecie się maskownicy w dolnych zamkach haków doczołowych. 
         Ponadto w tym przypadku należy zwracać szczególną uwagę na równo docięte krokwie i prostolinijność deski czołowej.
         Jeżeli nie planujemy montażu maskownicy podsufitkowej, rynny systemu można montować ze spadkiem w kierunku 
         odpływu 3mm/1mb.
1.5    Rynna powinna wystawać poza połać dachową przynajmniej połową swojej szerokości i jednocześnie nie powinna wystawać 
         poza linię będącą przedłużeniem dachu. (rys. 4).
1.6    Elementy długie systemu należy docinać piłką do metalu lub nożycami do blachy. Podczas cięcia elementów stalowych nie 
         należy korzystać z narzędzi szlifierskich ponieważ wysoka temperatura powstająca podczas cięcia i wytwarzane opiłki mogą 
         uszkodzić powłokę ochronną blachy oraz jej rdzeń.
1.7    Zalecany rozstaw pomiędzy hakami to max 60 cm.
1.8    Haki sąsiadujące z odpływem, łącznikiem i narożnikami należy montować w odległości max 15 cm od danego elementu (rys. 8).
1.9    W systemie Galeco STAL2 łącznik dylatacyjny montowany jest na sztywno do deski czołowej i służy tylko do połączenia
         rynny z rynną (rys. 5). Łączniki dylatacyjne mogą również występować w komplecie z odpływem uszczelkowym - jest to 
         opcjonalne zastosowanie odpływu, które umożliwia uszczelkowe  jego połączenie z rynnami (rys. 6).
1.10  Przed montażem systemu Galeco STAL2 należy posmarować uszczelkę łącznika środkiem poślizgowym np. silikonem w sprayu,
          w celu lepszego przylegania uszczelek do profilu rynny (rys. 7).
1.11   Rynny systemu Galeco STAL2 należy montować przed założeniem pokrycia dachowego. 
1.12   W celu uniknięcia uszkodzenia systemu przez zalegający śnieg i lód, należy stosować płotki przeciwśniegowe.
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— Инструкция по монтажу системы
1. Рекомендации перед монтажом

1.1   Элементы системы Galeco STAL2 следует хранить в оригинальной упаковке до самого момента установки. 
1.2  Элементы системы должны храниться в условиях низкой влажности. Защитную плёнку с желобов и труб следует удалить не позднее чем через   
      три месяца, с момента покупки 

1.3 У системы Galeco STAL2 существует три типа кронштейнов: 
         - металлический кронштейн с креплением декоративной планки (рис.1), имеющий замок в нижней части для крепления  
          декоративной планки желоба, предназначенной для маскировки водосточного желоба и установки софитов GALECO

         - короткий кронштейн и длинный металлический кронштейн (рис. 2, 3), которые не имеют замка в нижней части, и представляют дополнительное  
         эстетическое решение при монтаже Galeco STAL2 без использования декоративной планки

1.4    В случае использования декоративной планки желоба должны быть установлены горизонтально (без наклона), так наклон желоба может 
помешать надежному креплению декоративной планки желоба и эстетике. Кроме того, в этом случае нужно обратить особое внимание на 
вертикальность среза стропил и прямолинейность и горизонтальность лобовой доски. Если не планируете монтировать декоративную планку 
желоба, водосточная система должна быть установлена с уклоном в сторону воронки 3 мм / 1м.

1.5   Желоб должен выходить за скат крыши, примерно на половину своей ширины, и одновременно не может выступать за линию, являющиеся 
продолжением крыши (рис. 4) 
1.6  Желоба и трубы следует резать с помощью ножовки или ножниц для металла. При резке стальных элементов не следует использовать 
шлифовальные инструменты, так ка высокая температура, образующаяся при резке, может повредить защитное покрытие металла. 
1.7 Рекомендованное расстояние между кронштейнами при монтаже составляет 60 см
1.8 При наличии в системе воронок, соединителей желобов и углов, кронштейны следует монтировать на расстоянии 15 см от указанных элементов 
(рис. 8). 

1.9 В системе Galeco STAL2 соединитель желобов крепится к лобовой доске, и служит только для соединения желобов (рис. 5). 
1.10 Перед монтажом системы Galeco STAL2 необходимо смазать резиновые прокладки средством для лучшего прилегания уплотнителей.  
(рис. 7)
1.11 Во избежание повреждения водосточной системы необходимо установить снегозадержание.  
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2       водосточная система Galeco STAL

3. Montaż poziomu rynnowego

3.1   Ustal pozycję odpływu (rys. 8),  a następnie zamontuj po 1 haku skrajnym po każdej stronie odpływu. 
3.2 Pomiędzy hakami skrajnymi rozciągnij sznurki (rys. 9).
3.3   Zgodnie z linią wyznaczoną przez sznurek ustal pozycje i zamontuj pozostałe haki zachowując max 60 cm odstępu pomiędzy nimi.
        Przy planowaniu rozmieszczenia haków należy uwzględnić wszelkie połączenia występujące w poziomie rynnowym tak, aby haki 
        nie występowały w miejscu łączenia elementów: rynny z rynną, rynny z odpływem, rynny z łącznikiem, rynny z narożnikiem.
3.4   Jeżeli do połączenia rynien używasz łącznika dylatacyjnego zamontuj go w odległości max 15 cm od sąsiednich haków (rys. 10).
3.5   Narożniki w systemie Galeco STAL2 montuj bezpośrednio z rynną za pomocą kleju do stali, następnie dociśnij klejone miejsca 
        i zagnij tylny listek narożnika (rys. 11).
3.6   Przystępując do montażu poziomu rynnowego w pierwszym kroku zamocuj zaślepkę na rynnie, która będzie montowana na 
        hakach jako pierwsza. W tym celu nanieś na wewnętrzną powierzchnię zaślepki klej uszczelniający do stali z oferty Galeco 
        i załóż zaślepkę na koniec pierwszej rynny. Przewierć i skręć wkrętem tylną krawędź zaślepki z tylnym wywinięciem rynny. 
        Nanieś klej od wewnątrz w miejscu, gdzie krawędź rynny styka się z zaślepką. Następnie umieść rynnę w hakach (rys. 5).
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2. Planowanie systemu

Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą należy odwodnić, wybierz ilość pionów 
spustowych oraz ich ustawienie najbardziej odpowiednie dla Twojego budynku. Dane
w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej jest w stanie odebrać wodę
jeden pion spustowy systemu przy skrajnym lub centralnym ustawieniu rury spustowej.

* Powyższe obliczenia zostały wykonane przy założeniu, że natężenie opadów wynosi
75 mm/h,a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym 
o 10 stopni lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa 
się powierzchni dachu.

Powierzchnia dachu w m2 = 
(C/2 + B) x długość dachu.

Ustawienie rury spustowej              Wydajność systemu*

skrajne                                              90 m2

centralne                                          180 m2
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3. Монтаж желобов
3.1 Определите положение слива (рис. 8), а затем установите по 1 кронштейну с каждой стороны воронки
3.2  Между крайними кронштейнами растяните веревку (рис. 9)
3.3 Согласно уровню верёвки, определите позиции и смонтируете остальные кронштейны, сохраняя промежуток в 60 см между ними. При 
планировании расположения кронштейнов, необходимо учитывать все узлы, возникающие на уровне водосточной системы так, чтобы 
кронштейны не выступали в месте соединения элементов: желоба с желобом, желоб со сливом, желоба с кронштейном, желоба с углом.

3.4 Если для соединения желобов используется соединитель желоба установите кронштейны на расстоянии не более 15 см от соединителя 
желоба (рис. 10)

3.5   Углы в системе Galeco STAL2 устанавливать непосредственно с желобом с помощью клея, затем прижмите склеенные места и согните 
задние фиксирующие лепестки угла (рис. 11).
3.6   Приступая к установке водосточной системы сначала установите заглушку желоба, который монтируется первым. Для этого нанесите на 
внутреннюю поверхность заглушки, клей и установите заглушку на конец первого желоба. Нанесите клей изнутри в месте, где края желоба 
соприкасается с заглушкой. Затем поместите желоб в кронштейн (рис. 5).

рис. 10 рис. 11
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2. Планирование системы
При сравнении данных из таблицы с поверхностью кровли, с которой  будет осуществляться 
сбор воды с последующим 
отводом, необходимо рассчитать количество водосточных 
стояков, а также их установку в наиболее подходящем месте 
для Вашего здания. Данные в таблице определяют максимальную 
площадь поверхности крыши, с которой в состоянии получить 
воду один стояк водосточной системы при угловой или центральной 
установке водосточной трубы.

*Приведенные выше расчеты используются, если интенсивность осадков составляет до 75 мм/ч, и наклон крыши не превышает 50 
градусов. Для крыш с уклоном меньше 10 градусов или плоских, максимальная эффективная площадь крыши равна ее фактической 
площади.

Поверхность кровли в м2 = (C/2 + B) x Длину

Установка водосточной трубы Максимальная площадь на одну воронку * 

угловая   90 м2

центральная 180 м2



4. Montaż pionu spustowego

4.1  Zamocuj dyble w elewacji używając długości dopasowanej do grubości ocieplenia budynku. Na dyble nakręć kostki 
       obejm zachowując między nimi odstęp max 1,8 m. Na dyble nakręć obejmy (rys. 17).
4.2  W obejmach umieść rury spustowe łącząc je za pomocą mufy (rys. 18). 
4.3  Skręć obejmy na rurze nie ściskając ich zbyt mocno.

5. Odprowadzenie do kanalizacji

5.1   Umieść osadnik uniwersalny w gruncie pod rurą spustową. Jego dolny odpływ połącz z kolanem elastycznym 
        dochodzącym do rur kanalizacji podziemnej. 
5.2   W klapie osadnika uniwersalnego wytnij otwór równy rozmiarowi 110, który jest zaznaczony na klapie osadnika, 
        a następnie nałóż na wyciety otwór klapkę pod rurę kwadratową (rys.19, 20).
5.3   Na koniec rury spustowej załóż mufę i wprowadź pion spustowy w otwór klapy pod rurę kwadratową. 
5.4   W przypadku odprowadzenia wody opadowej na grunt, na końcu rury spustowej zamocuj kolano. 
        Minimalna odległość kolana od gruntu powinna wynosić 20 cm.

6. Montaż maskownicy podsufitkowej

6.1   Po wykonaniu elewacji nałóż i zatrzaśnij maskownice w zamki haków doczołowych na całej długości ciągu 
        rynnowego. Podczas zapinania maskownic w dolne zamki haków doczołowych należy docisnąć całą powierzchnią dłoni 
        miejsca styku maskownicy i haka (rys. 21). 
6.2   Dolna część maskownicy została wyprofilowana na kształt listwy J, dostępnej w systemie podsufitki Galeco DECOR, 
        co umożliwia w bardzo łatwy sposób wsunięcie panelu podsufitki dachowej lub podbitki drewnianej o wysokości 
        konstrukcyjnej max. 15 mm.
6.3   Czoło maskownicy powinno zachowywać ciągłość na całej swojej powierzchni. Dopuszczalne są delikatne ugięcia 
        od pionu, wynikające z naturalnej właściwości materiału oraz sprężynowo-zatrzaskowego systemu montażu.
6.4  W ostatnim kroku można wykonać z blachy płaskiej tzw. ceownik i zamontować go w dolnej części na łączeniu maskownic, 
       w celu zachowania ich prostolinijności.

rys. 19 rys. 20 rys. 21

3.7   Wpinaj rynny w haki zaczynając od początku ciągu rynnowego. Kolejne rynny łącz ze sobą za pomocą łącznika dylatacyjnego 
         zachowując dylatację między łączonymi elementami min 5 mm i max 10 mm. Alternatywnym sposobem jest łączenie rynien 
         na 7 cm zakładki za pomocą kleju do stali z oferty Galeco. Długość jednego klejonego odcinka poziomu rynnowego powinna 
         wynosić max 12 mb. W przypadku odcinka dłuższego należy zastosować łącznik dylatacyjny.
3.8    Zamontuj rynny w hakach po lewej i po prawej stronie od miejsca, gdzie zaplanowany jest odpływ. Odległość między rynnami 
         powinna wynosić 11 cm. Rynny powinny łączyć się z odpływem na zakład o długości 7 cm. W tym celu należy naciąć tylne 
         wywinięcie odpływu tzw. kapinos na szerokość 7 cm (rys. 12), po prawej i po lewej stronie, następnie odgiąć nacięte 
         fragmenty do góry. W dalszej części należy odmierzyć po 7 cm z prawej i z lewej strony w przednim wywinięciu odpływu,
         naciąć wywiniecie (rys. 13), a następnie wyciąć pod kątem 45o prawą i lewą spodnią część przedniego wywinięcia (rys. 14). 
         Na wewnętrzną część odpływu nakładamy klej do stali i tak przygotowany odpływ montujemy od dołu poziomu rynnowego 
        (rys. 15, 16). W dalszym kroku dognij tylne listki odpływu i dociśnij klejone miejsca. 
3.9    Dognij listki montażowe haków doczołowych.
3.10  Przy dachu z okapem połącz odpływ z rurą spustową za pomocą dwóch kolan i przyciętego na wymaganą długość odcinka 
         rury. Przy dachu bez okapu połącz odpływ z rurą spustową za pomocą mufy.

System rynnowy Galeco STAL2 3

4. Монтаж водосточного стояка  
4.1  Закрепите дюбеля на фасадной стене, учитывая толщину теплоизоляции здания, и сохраняя между ними максимальное расстояние 1,8 м. 
В дюбеля вверните крепления хомутов. На крепления навинтите хомуты (рис. 17,18)
4.2  В хомутах разместите водосточные трубы, соединяя их при помощи муфты
4.3  Затяните хомуты на трубе, не сдавливая их слишком сильно

5.  Завершение монтажа 
5.1 Отвод в канализацию. Установите универсальный отстойник внизу под водосточной трубой. К воронке отстойника снизу подсоедините 
эластичное колено, отводящее воду в трубу подземной канализации
5.2  В крышке универсального отстойника вырежьте отверстие для установки водосточной трубы (рис. 19)
5.3  На конце водосточной трубы наденьте муфту и введите ее в отверстие крышки под квадратную трубу (рис. 20)
5.4  Отвод на грунт. На конце водосточной трубы закрепите колено. Минимальное расстояние колена от грунта должно составлять 20 см 

6. Монтаж декоративной планки желоба 
6.1  Наденьте на желоб и защелкните декоративную планку желоба в замки кронштейнов по всей длине водосточной системы. Во время 
защелкивания планки в нижние замки кронштейнов следует прижать всей поверхностью ладони, места соприкосновения планки и кронштейна 
(рис. 21).

6.2  Нижняя часть декоративной планки желоба имеет форму J- профиля, системы софитов Galeco DECOR, что обеспечивает 
удобный монтаж, высота конструкции максимально 15 мм 
 6.3  Лицевая сторона декоративной планки желоба должна сохранять непрерывность по всей своей поверхности. Допускаются небольшие 
отклонения от вертикали, вытекающие из естественных свойств материала и жесткой безлюфтовой фиксации в металлических кронштейнах
  6.4 На последнем этапе можно выполнить из плоского листа угловой профиль и установить его в нижней части на соединении 
декоративных планок желобов

рис. 19 рис. 20 рис. 21

3.7   При соединении желобов друг с другом с помощью соединителя желоба нужно делать дистанцию между соединяемыми желобами не 
менее 5 мм и не более 10 мм. Альтернативным способом является соединение желобов с перехлестом на 7 см и склеиванием с помощью 
клея. Протяженность одного склееного отрезка желобов водосточной системы должна составлять не более 12 м. В случае более длинного 
участка необходимо применить соединитель желоба
3.8    Вставьте желоба в кронштейны слева и справа от места, где планируется установка воронки. Расстояние между желобами  в воронке 
должно быть около 11 см. Желоба должны вставляться в воронку на 7 см. Для этого следует надрезать заднюю кромку воронки на ширину 7 см 
(рис. 12), справа и слева, затем отогнуть надрезанные части воронки вверх. Далее следует отмерить по 7 см справа и слева на передней 
кромке воронки, сделать надрезы (рис. 13). На внутреннюю часть воронки наносим клей для стали и склеиваем с желобами (рис. 15, 16). 
Задними 7 см лепестками воронки закрепляем воронку с желобами, прижимаем склеенные места

3.9    На крыше с карнизным навесом необходимо соединить воронку с водосточной трубой с помощью двух колен и участка трубы, 
отрезанному по нужному размеру. В случае крыши без навесания соедините воронку с водосточной трубой с помощью муфты
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4. Montaż pionu spustowego

4.1  Zamocuj dyble w elewacji używając długości dopasowanej do grubości ocieplenia budynku. Na dyble nakręć kostki 
       obejm zachowując między nimi odstęp max 1,8 m. Na dyble nakręć obejmy (rys. 17).
4.2  W obejmach umieść rury spustowe łącząc je za pomocą mufy (rys. 18). 
4.3  Skręć obejmy na rurze nie ściskając ich zbyt mocno.

5. Odprowadzenie do kanalizacji

5.1   Umieść osadnik uniwersalny w gruncie pod rurą spustową. Jego dolny odpływ połącz z kolanem elastycznym 
        dochodzącym do rur kanalizacji podziemnej. 
5.2   W klapie osadnika uniwersalnego wytnij otwór równy rozmiarowi 110, który jest zaznaczony na klapie osadnika, 
        a następnie nałóż na wyciety otwór klapkę pod rurę kwadratową (rys.19, 20).
5.3   Na koniec rury spustowej załóż mufę i wprowadź pion spustowy w otwór klapy pod rurę kwadratową. 
5.4   W przypadku odprowadzenia wody opadowej na grunt, na końcu rury spustowej zamocuj kolano. 
        Minimalna odległość kolana od gruntu powinna wynosić 20 cm.

6. Montaż maskownicy podsufitkowej

6.1   Po wykonaniu elewacji nałóż i zatrzaśnij maskownice w zamki haków doczołowych na całej długości ciągu 
        rynnowego. Podczas zapinania maskownic w dolne zamki haków doczołowych należy docisnąć całą powierzchnią dłoni 
        miejsca styku maskownicy i haka (rys. 21). 
6.2   Dolna część maskownicy została wyprofilowana na kształt listwy J, dostępnej w systemie podsufitki Galeco DECOR, 
        co umożliwia w bardzo łatwy sposób wsunięcie panelu podsufitki dachowej lub podbitki drewnianej o wysokości 
        konstrukcyjnej max. 15 mm.
6.3   Czoło maskownicy powinno zachowywać ciągłość na całej swojej powierzchni. Dopuszczalne są delikatne ugięcia 
        od pionu, wynikające z naturalnej właściwości materiału oraz sprężynowo-zatrzaskowego systemu montażu.
6.4  W ostatnim kroku można wykonać z blachy płaskiej tzw. ceownik i zamontować go w dolnej części na łączeniu maskownic, 
       w celu zachowania ich prostolinijności.

rys. 19 rys. 20 rys. 21

3.7   Wpinaj rynny w haki zaczynając od początku ciągu rynnowego. Kolejne rynny łącz ze sobą za pomocą łącznika dylatacyjnego 
         zachowując dylatację między łączonymi elementami min 5 mm i max 10 mm. Alternatywnym sposobem jest łączenie rynien 
         na 7 cm zakładki za pomocą kleju do stali z oferty Galeco. Długość jednego klejonego odcinka poziomu rynnowego powinna 
         wynosić max 12 mb. W przypadku odcinka dłuższego należy zastosować łącznik dylatacyjny.
3.8    Zamontuj rynny w hakach po lewej i po prawej stronie od miejsca, gdzie zaplanowany jest odpływ. Odległość między rynnami 
         powinna wynosić 11 cm. Rynny powinny łączyć się z odpływem na zakład o długości 7 cm. W tym celu należy naciąć tylne 
         wywinięcie odpływu tzw. kapinos na szerokość 7 cm (rys. 12), po prawej i po lewej stronie, następnie odgiąć nacięte 
         fragmenty do góry. W dalszej części należy odmierzyć po 7 cm z prawej i z lewej strony w przednim wywinięciu odpływu,
         naciąć wywiniecie (rys. 13), a następnie wyciąć pod kątem 45o prawą i lewą spodnią część przedniego wywinięcia (rys. 14). 
         Na wewnętrzną część odpływu nakładamy klej do stali i tak przygotowany odpływ montujemy od dołu poziomu rynnowego 
        (rys. 15, 16). W dalszym kroku dognij tylne listki odpływu i dociśnij klejone miejsca. 
3.9    Dognij listki montażowe haków doczołowych.
3.10  Przy dachu z okapem połącz odpływ z rurą spustową za pomocą dwóch kolan i przyciętego na wymaganą długość odcinka 
         rury. Przy dachu bez okapu połącz odpływ z rurą spustową za pomocą mufy.
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