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SISTEM PLUVIAL
HR 125 - 100/80 MM

GENAU WENN ES REGNET

AVANTAJELE SISTEMULUI

Durabililtate cu un profil de jgheab simetric
Un profil de jgheab mai gros, de ultima generatie, cu rezistenta 
mecanica ridicata si rezistenta la deformari.

Solutii personalizate
Coltarul reglabil face ca sistemul sa fie pretabil la acoperisurile cu 
un design personalizat.

Versatilitate
Combinatia de jgheab semirotund – 125 mm si optiuni ale burlanu-
lui de Ø80 sau Ø100, face ca acest sistem sa fie compatibil cu 
peste 84% dintre acoperisuri.

Carligul de incredere “dublu-t”
Permite produsului sa suporte o greutate foarte mare.

Rezistenta la temperaturile ridicate si razele UV
Noul polimer dezvoltat de ultima generatie, a dovedid o rezistenta 
crescuta la actiunile razelor UV, produselor chimice agresive si 
fluctuatiile extreme de temperaturi.

Capacitati eficiente de drenaj
Etansarea perfecta datorata garniturilor din silicon cu care sunt 
prevazute elementele de imbinare, contribuie astfel la capacitati 
eficiente de drenaj ale sistemului REGENAU.

Instalare rapida si usoara
Toate elementele de jgheab se imbina rapid si sigur datorita 
mecanismului de incredere cu un click – eliminand astfel uneltele 
speciale.

Garantie
Toate elementele sistemului REGENAU sunt insotite de o Garantie, 
supusa Politicii de Garantie si instalarii corespunzatoare.

60°-160°

Distribuitor:



MANUAL DE INSTALARE

cârlig metalic orizontal si vertical     cârlig metalic pentru placi bituminoase

DEPOZITARE SI MANIPULARE

Jgheaburile si burlanele se depoziteaza deasupra solului pe o suprafata neteda, fara rugozitati sau margini ascutite. 
Produsele se aranjeaza in mod liber, fara rasucirea sau indoirea acestora si nu este permisa stivuirea pe inaltime mai 
mare de 6 straturi de pachete. Accesoriile si piesele de imbinare se depoziteaza in interior, in ambalajele originale 
cu scopul de a proteja produsele de deteriorare sau poluare. Se recomanda o ventilare a spatiului pe toata perioada 
depozitarii acestor produse; acestea nu se acopera sau infasoara in folie transparenta sau opaca. Pentru a preveni 
zgarierea jgheaburilor sau a burlanelor – nu le frecati unele de celelalte.

Proiectarea sistemului pluvial trebuie efectuata de un 
proiectant cu experienta, care sa respecte normele EN 
1256-3, precum si cele nationale si locale in domeniul 
constructiilor. Produsul este destinat colectarii apei 
pluviale de pe acoperisul cladirilor rezidentiale, adminis-
trative si industriale.
 
ATENTIE!
In cazul in care cladirea se afla in zone unde exista riscul 
formarii stratului de gheata/zapada pe acoperis, este 
recomandabil folosirea elementelor de sustinere a 
zapezii (parazapezi), in scopul prevenirii alunecarii 
acestora, deoarece pot cauza vatamari corporale sau 
distrugeri de bunuri.

Calculul suprafetei  efective de drenaj –S poate fi 
calculat folosind formula: S=(W+H/2)L  unde:
W – este distanta orizontala de la marginea 
acoperisului la proiectia crestei;
H – inaltimea acoperisului;
L – lungimea acoperisului.

DESIGN

Cu pantă 8 mm/m

Cu pantă 4 mm/m

Fără pantă

Pozit. drenajului
la început

Pozit. drenajului
la mijloc

REGENAU 125 -  RATE DEBIT
Calcule conforme cu EN 12056-3,

bazate pe un debit al precipitațiilor de 80 l/ (m².h)

2,2 L/s
100 m2

1,9 L/s
85 m2

1,6 L/s
70 m2

4,4 L/s
200 m2

3,8 L/s
170 m2

3,2 L/s
140 m2
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OPTIUNI DE FIXARE A CARLIGULUI DE JGHEAB

Toate jgheaburile se fixeaza de pazie cu ajutorul carlige-
lor de jgheab. In situatia cand nu exista pazie, este 
necesara utilizarea oricarui carlig metalic din cele patru 
variante: de caprior sau in lateralul acestuia, de invelitoa-
rea bituminoasa sau ceramica (vezi imagini mai jos).

3-5 сm

2 сm

17. Burlan Ø100 - 3 m
18. Ramificatie burlan 67.5° Ø100
19. Cot 67.5° Ø100
20. Cot 87.5° Ø100
21. Cot scurgere Ø100
22. Reductor Ø100/Ø80
23. Mufă burlan
24. Brătară burlan Ø100

25. Cârlig metalic orizontal
26. Cârlig metalic vertical
27. Cârlig metalic pentru ţigle
28. Carlig metalic pentru placi bituminoase 
29. Șurub și piuliţă M6x16
30. Lubri�ant
31. Decantor Pluvial

COMPONENTELE SISTEMULUI

1. Jgheab 125/75 - 3 m
2. Colţar jgheab 90°
3. Colţar reglabil 60°-160°
4. Racord jgheab/burlan Ø80
5. Racord jgheab/burlan Ø100
6. Îmbinare jgheab
7. Capac jgheab
8. Colier fixare jgheab

9. Burlan Ø80 - 3 m
10. Ramificatie burlan 67.5° Ø80
11. Ramificatie burlan 67.5° Ø80/Ø50
12. Cot 67.5° Ø80
13. Cot 87.5° Ø80
14. Cot scurgere Ø80
15. Mufă burlan Ø80
16. Brătară burlan Ø80

GAMA DE CULORI PMMA

MARO
(RAL 8017)

ALB
(RAL 9010)

BEJ
(RAL 1015)

BORDO
(RAL 3009)

GRI INCHIS
(RAL 7024)

GAMA DE CULORI CLASICE

CUPRU
(PMMA)
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2. Masurati si taiati jgheaburile la lungimea necesara, tinand cont de semnele de delimitare din racord, marcate cu A.  
Pentru a fixa jgheabul, pozitionati o margine in clips ca in schema B, usor si cealalta muchie (schema C) sub urechea de 
prindere a carligului de jgheab pana ce jgheabul este fixat in toate carligele si/sau elemente. Toatele elementele de 
imbinare ale jgheabului, sunt prevazute cu garnituri din silicon care previn scurgerile de apa. NU puneti adeziv pe 
garniturile din silicon! Va recomandam sa aplicati un strat subtire cu lubrifiant pentru PVC pe fiecare garnitura, pentru a 
facilita miscarea jgheabului la contractiile si dilatarile termice. Este obligatorie folosirea de lubrifiant PVC pentru 
instalarea sistemului in varianta de culoare Cupru și Argintiu.
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1. Fixati racordul de jgheab in pozitia marcata anterior, avand in vedere pozitia burlanului si directia de inclinare a 
jgheabului. Cu ajutorul unei sfori intinse, determinati panta si montati carligele de jgheab incepand cu partea cea mai 
ridicata, luand in calcul o panta de 0,4%, la o distanta de maximum 50 cm unul fata de celalat. Va recomandam 
montarea carligelor de ambele parti ale fiecarui element de imbinare (coltar, imbinare, racord) la o distanta maxima de 
10 cm de element. Pentru a realiza o fixare optima, prindeti toate elementele de pazie, folosind suruburi 5x30 mm.

3. Fixati bratarile de burlan de perete la o distanta 
maxima de 120 cm intre ele si 50 cm fata de capetele 
burlanului, folosind dimensiunea de surub adecvata in 
functie de grosimea izolatiei si a tencuielii peretelui. 
Introduceti burlanul in suportul bratarii, inchideti partea 
din fata si fixati cu ajutorul surubului furnizat in pachet. 
Pentru a permite miscarea termica este recomandabil sa 
lasati un spatiu de 7 - 10 mm intre marginea (cantul)  
fiecarui burlan si partea superioada (mare) a mufei.
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Prin utilizarea calculatorului nostru online, va puteti 
estima individual necesarul de materiale pentru proiectul 
dumneavoastra: www.regenau.com/ro/Calculator

Utilizarea lubrifiant pentru instalarea 
culore de cupru este obligatoriu!2827

29

30 31

cârlig metalic pentru ţigle


