
Montavimas
LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS MONTAVYMO INSTRUKCIJA

Tinkamas lietaus nuvedimo sistemos montavimas Jums garantuos, efektyvų sistemos darbą surenkant lietaus vandenį nuo stogo šlaitų, ir išlaisvins Jus nuo 
papildomų rūpesčių. Jums tik reikės reguliariai pašalinti lapus ir apnašas susikaupusias latake. Kad lietaus nuvedimo sistema pateisintu Jūsų lūkesčius ir tarnautu 
tinkamai prašome vadovautis mūsų rekomendacijomis ją montuojant. Montavimo rekomendacijos ir patarimai pateikti žemiau.

• Įsitikinkit, kad Jūsų įsigyta lietaus nuvedimo sistema yra pilnai sukomplektuota, kad turite visus komplektuojančių detalių kiekius. 
• Prisiminkite, kad latakas turi būti išleistas už stogo krašto ribos ne mažiau puse savo diametro. 
• Atkreipkite dėmesį!!! Kad sniegas slystantis nuo stogo nepažeistu lietaus nuvedimo sistemos,  jin turi būti sumontuota truputi žemiau stogo dangos 

perimetro. 
• Išlaikykite latako nuolydį 3-5mm/b.m. lietvamzdžio kryptimi.  
• Atminkite, kad vidinis latako kraštas turi būti 6-10mm aukščiau išorinės briaunos.

  

LATAKO LAIKIKLIO MONTAVIMAS

1
Latako laikiklis [1] (Prailgintas 210) montuojamas ant 
gegnių, ar ištisinio lentų pagrindo lenkiamas taip, kad 
latakas būtų pasviręs 3-5mm bėginiam metrui vandens 
išbėgimo kryptimi. Universalus latako laikiklis [2] skirtas 
tvirtinti ant lentos išlaikant latako pasvirimą 3-5 mm 
bėginiam metrui vandens išbėgimo kryptimi. Latako 
laikikliai montuojami kas 60 cm, pirmas ir paskutinis 
laikikliai montuojami 10 cm nuo latako galų. Latako 
laikiklius reikia montuoti iš abiejų latako kampo pusių. 
Latako laikikliu montavimas prasideda nuo kraštinių 
laikiklių montavimo, po to tarp jų ištempiamas statybinis 
valas, taip gaunama linija pagal kurią montuojami latako 
laikikliai. Esant keliems vandens nuleidimo taškams 
laikikliai montuojami nuo latako centro formuojant latako 

nuolydį vandens išbėgimo kryptimis.

2

Universalus latako laikiklis [2] skirtas tvirtinti ant 
lentos išlaikant latako pasvirimą 3-5 mm bėginiam 
metrui vandens išbėgimo kryptimi.
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SANTAKOS/ĮLAJOS MONTAVYMAS

3

Pažymėkite santakos vietą, kur latakas jungsis su
lietvamzdžiu. Metalo pjūklo pagalba toje latako

vietoje išpjaukite skylę [3]. Pjūvio kraštus
užlenkite į išorę, kad palengvėtu vandens

išbėgimas.
 

4

Įstatykite užlenkta santakos puse [4] į apvalią
latako dalį.

4b

Prispauskite santaką prie latako ir užfiksuokite
ją, užlenkdami auseles į latako vidinę dalį [4b].

DĖMESIO: nenaudokite abrazyvinių priemonių (galinčiu sukelti terminį apdirbimo poveikį) 
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LATAKŲ, KAMPŲ IR AKLIŲ MONTAVIMAS

5

Latakų ir kampų montavimas prasideda nuo latako
su jau įmontuota santaka, įstatymo į latako laikiklio

vidinę dali ir įspaudžiant apvalia latako pusę į
latako laikikli taip jis užsifiksuoja laikiklyje [5]. Tada
montuojami likę latakai ir kampai. Latako jungčių
pagalba užsandarinami plyšiai atsiradę latakų ir
latako kampų sujungimo vietose. Stebėkite, kad

sujungimas būtų vienoda nutolęs nuo latako
laikiklių tiek iš kairės tiek iš dešinės pusių. Uždėkite
latako jungtį ant tolimesnės jungiamu latakų dalies

taip, kad latako jungties tarpinės centras būtų
sujungimo centre.

6

Tuomet užsklęskite spyną [6] priekinėje jungiamų
latakų daliję ir užfiksuokite ją. Latakų ir kampų

sujungimo vietose tarp jungiamu elementų
palikite 5mm tarpelį, kompensuoti ilgio

pasikeitimus.

7

Latako galuose  sumontuokite latako dangtelius
[7]. Latako vidini kraštą patepkite hermetiku,

užspauskite latako dangtelį. Prispauskit dangtelio
auselę prie latako užapvalinto krašto, po to

užlenkite galinę auselę į latako išorę.

http://www.raiko.lt/images/3.jpg
http://www.raiko.lt/images/4.jpg
http://www.raiko.lt/images/5.jpg


LIETVAMZDŽIO MONTAVIMAS

Ant sienos pažymėkite vietą kur montuosis lietvamzdis. Pridėkite prie sienos lietvamzdžio laikiklį [9] – [10] (lietvamzdžio laikiklis universalus arba lietvamzdžio laikiklis 
varžtui), pažymėkite laikiklio tvirtinimo vietą ir paruoškite tvirtinimo skyles. Prie medinės sienos lietvamzdžio laikiklis tvirtinamas medvarščiais. Prie mūro arba apšiltintos 
termoizoliacine medžiaga (polestirenas, vata) sienos naudojamas specialus lietvamzdžio laikiklis varžtui, turintis įkalamą kronšteiną. Pirmas viršutinis lietvamzdžio laikiklis 
montuojamas po alkūne [8], o paskutinis prieš apatine alkūne. Didžiausias atstumas tarp lietvamzdžio laikiklių neturi viršyti 2 metrų. Sumontavus laikiklius į juos įstatomas 
lietvamzdis ir užtvirtinamas trikampės formos užrakto kaištis. Kaištis užkalamas naudojant medinį tašelį. Apatinėje lietvamzdžio dalyje montuojama apatinė alkūnė arba 
lietvamzdžio įvadas į žemę kuomet vanduo nukreipiamas į lietaus kanalizaciją. 

DĖMESIO: Privaloma nuvalyti detales kurios buvo pjautos, kad ant jų neliktu metalo drožlių. Palikti metalo likučiai rūdija ir gadina detalių apsauginį paviršių.     
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