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LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Visos lietaus nuvedimo sistemos detalės yra 

gaminamos iš plonasluoksnio plieno, todėl 

primygtinai rekomenduojame mūvėti apsaugines 

pirštines ir apsisaugoti nuo galimų įpjovimų. 

Vaikams liesti lietaus nuvedimo sistemos detales 

nerekomenduojame, ypač be tėvų priežiūros.

Naudoti, kopijuoti ir platinti šio katalogo nuotraukas, 

paveikslėlius ar grafinius elementus be autoriaus sutikimo 

griežtai draudžiama. Šio katalogo autorines teises saugo 

Autorinių teisių įstatymas.



ĮVADAS
APIE RAIKO®

RAIKOⓇ Europos rinkoje buvo viena pirmųjų lietaus nuvedimo sistemų, gaminamų iš dažyto plieno. Pirmieji klientai ją galėjo įsigyti jau 

1989 metais. Per daugiau nei 25 metus surasti geriausi techniniai sprendimai, garantuojantys produkcijos patikimumą, ilgaamžiškumą 

bei puikias eksploatacines savybes. Ilgametė patirtis –  RAIKOⓇ kokybės garantas! 

Nuo 2013 metų perėmusi „Dablex“ fabrikų valdymą, bendrovė RRS Sp. z o.o. S.K.A toliau tobulina lietaus nuvedimo sistemas RAIKOⓇ, 

pritaikydama šiuolaikiškas bei efektyvias valdymo bei plieno formavimo technologijas. 

MISIJA

Pagrindinis įmonės tikslas – aukšto lygio klientų aptarnavimas. Todėl sistemingai mokomas personalas, plečiamas prekybos tinklas ir 

gerinamas užsakymų vykdymas. 

Dinamiškas įmonės vystymasis, rūpestis dėl produkcijos kokybės ir asmeniškas bendravimas su visais klientais įmonei užtikrina stabilią 

vietą Europos metalinių lietaus nuvedimo sistemų tiekėjų sąrašo viršuje.

RAIKO® PRODUKTAI

RRS Sp. z o.o. S.K.A. gamina dviejų rūšių lietaus nuvedimo sistemas RAIKOⓇ: Premium ir Platinum. Jos gali būti trijų dydžių: 100 mm / 75 

mm, 125 mm / 90 mm, 150 mm / 100 mm. Visi siūlomi produktai yra universalūs ir ypač veiksmingi, o didelis spalvų pasirinkimas 

užtikrina dar ir puikų estetinį vaizdą.

Sistemos pagamintos iš aukštos kokybės korozijai atsparių žaliavų, todėl ilgus metus išlieka patvarios. Gamybai naudojamas pasaulyje 

žinomų gamintojų SSAB (RAIKOⓇ Premium) ir „ArcelorMittal“ (RAIKOⓇ Platinum) plienas.

KOKYBĖ

Pats geriausias kokybės įrodymas – gamintojo garantija. Lietaus nuvedimo sistemai RAIKOⓇ Premium suteikiama net 30 metų garantija!



RAIKO® Premium

VISIEMS SISTEMOS RAIKOⓇ Premium ELEMENTAMS SUTEIKIAMA 

30 METŲ GARANTIJA
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Lietaus nuvedimo sistemos RAIKO® Premium elementai gaminami 

iš aukščiausios kokybės plieno GreenCoat® RWS, kurį gamina 

Švedijos metalurgijos koncernas SSAB. Jį iš abiejų pusių dengia 

tvirtas 35 mikronų dažų sluoksnis, o ilgalaikį antikorozinį 

atsparumą suteikia tvirta 0,6 mm storio plieno šerdis, iš abiejų 

pusių padengta cinko sluoksniu (275 g/m²). Optimalus dažų 

dangos storis užtikrina gerą atsparumą dėvėjimuisi, atmosferos 

poveikiui, be to, protingai naudojami gamtos ištekliai. Ši danga 

atspari lietaus vandenyje ištirpusiems agresyviems cheminiams 

elementams ir ore esantiems teršalams. Dėl šių savybių RAIKO® 

Premium puikiai apsaugo nuo korozijos, todėl tarnauja keliskart 

ilgiau nei kitos lietaus nuvedimo sistemos.

Dažytas RAIKO® Premium plienas GreenCoat® RWS atitinka 

Europos standartą EN10169+A1.

4 5RAIKO® Premium LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA RAIKO® Premium LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA



RAIKO® Premium detalėms gaminti naudojama danga GreenCoat® 

RWS yra unikali, nes jos išoriniame dažų sluoksnyje yra smulkių 

polimero grūdelių, PMMA (Polimetilmetakrilato), žinomų kaip 

„Plexiglass“. Jų dėka dažytas paviršius pasidaro ypač tvirtas ir 

atsparus išoriniams pažeidimams. Dėl to sistema kur kas 

atsparesnė frikcinėms apkrovoms, kurios gali veikti detales (pvz., 

montavimas, valymas, sušalęs sniegas). Todėl su metais ši danga 

puikiai išlaiko pirminę spalvą bei žvilgesį. 

Lietaus nuvedimo sistemą RAIKO® Premium paprasta priderinti 

prie aplinkos, nes ji gaminama net 11 spalvų. 

 

GreenCoat® RWS Viršutinio dažų sluoksnio pjūvis

*Kataloge matomos spalvos ir produkcijos spalvos gali nežymiai skirtis

LAKAS

„PLEXIGLASS“
DALELĖS

DAŽŲ SLUOKSNIS

SSAB kodas: 778
SPEC. PADENGIMAS

VARIO

RAL             9002
SSAB kodas: 001 SSAB kodas: 087

RAL            7011
SSAB kodas: 015
RAL            9005

SSAB kodas: 830
RAL            6020

SSAB kodas: 758
RAL            3009

SSAB kodas: 444
RAL            8019

SSAB kodas: 044
RAL            7037

SSAB kodas: 434
RAL            8017

SSAB kodas: 742
RAL            8004

SSAB kodas: 781
RAL            3005

BALTA GRAFITAS JUODA ŽALIA

VYŠNIATAMSI RUDA

PILKA

RUDA PLYTINĖ TAMSI VYŠNIA 
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1. Latakas,
    2 m / 3 m / 4 m

2. Lietvamzdis,
   1 m / 2 m / 3 m / 4 m

3. Universalus latako laikiklis 

4. Prailgintas latako laikiklis, 75

5. Prailgintas latako laikiklis, 210

6. Prailgintas latako laikiklis, 325

7. Vidinis latako kampas, 90°

8. Išorinis latako kampas, 90°

9. Vidinis latako kampas, 135°

10. Išorinis latako kampas, 135°

11. Latako dangtelis K. D. 

12. Įkišamas latako dangtelis K. D. 

13. Santaka / įlaja 

14. Latako jungtis su užsegimu 

15. Alkūnė, 60°

16. Lietvamzdžio jungtis,
      0,5 m / 1 m 

17. Universalus lietvamzdžio laikiklis 

18. Lietvamzdžio varžto laikiklis

19. Laikiklio varžtas su kaiščiu, 150 

20. Laikiklio varžtas su kaisčiu, 225

21. Laikiklio varžtas su kaisčiu, 300

22. Lietvamzdžio trišakis

23. Vandens gaudytuvas (lietvamzdžio) 

24. Apatinė alkūnė 

25. Lietvamzdžio įvadas į žemę 

26. Drenažo trapas 

27. Lanksčioji alkūnė
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SISTEMOS DYDIS

100/75

125/90

150/100

1 lietvamzdis [X]

iki 50 m2

50 m2 - 100 m2

50 m2 - 100 m2

100 m2 - 150 m2

100 m2 - 150 m2

150 m2 - 200 m2

2 lietvamzdžiai [Y]

Apvali lietaus nuvedimo sistemos RAIKOⓇ Premium forma suteiks 

jūsų pastatui elegancijos. Tvirtai tarpusavyje besijungiančios 

detalės užtikrins sistemos patikimumą ir sandarumą. Galima 

rinktis iš 3 dydžių, taigi lengva pritaikyti tiek vasarnamiui, tiek 

ganėtinai didesniam pramoniniam pastatui.

Pagal žemiau pateiktą lentelę apskaičiuokite, kokio dydžio lietaus 

nutekėjimo sistemą naudosite bei kiek lietvamzdžių statysite. Turėkite 

omenyje, jog vienu lietvamzdžiu daugiausia gali nutekėti 10 metrų ilgio 

latake surinktas vanduo.

GAMINAMI 3 SISTEMOS DYDŽIAI

100 mm 75 mm 125 mm 90 mm 150 mm 100 mm

2 Lietvamzdis

1 Latakas
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RAIKOⓇ Premium laikikliai yra gaminami iš storo 4 mm plieno. Dėl 

to konstrukcija yra tvirta, lovelis atlaiko aukštas atsitiktines 

perkrovas (pvz., sniego nuošliaužas). Universalius laikiklius galima 

tvirtinti prie priekinės lentos arba gegnių. Kadangi laikikliai yra 

pailginti, lovelį galima tvirtinti net labai nepatogiomis sąlygomis. 

Laikiklius tvirtindami ne didesniais nei 600 mm tarpais, užtikrinsite 

latako stabilumą. Vanduo sėkmingai nutekės, jei bus išlaikytas 3–5 

mm/b. m. latako nuolydis lietvamzdžio kryptimi. 

JEI ŠLAITO ILGIS TIES LATAKU DIDESNIS NEI 10 METRŲ, LAIKIKLIUS 

REIKIA MONTUOTI NUO CENTRO, NUOLYDĮ DALIJANT Į DVI DALIS IR TAIP 

VANDENĮ NUKREIPIANT Į LIETVAMZDŽIŲ GALUS
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90O

135O

Lietaus nuvedimo sistema RAIKOⓇ Premium turi kampus, kuriais 

galite sujungti lovelį tiek vidiniame, tiek išoriniame stogo 

kampuose. Didžiausias privalumas yra tas, jog abu šio tipo kampai 

gali suvesti jūsų stogo lovelį į 90 ar 135 laipsnių kampus.

Jie su lataku jungiami per jungtį, taip vandens nubėgimo zonoje 

nepaliekamos atsikišusios detalės, todėl nesikaupia šiukšlės.  

JEI STOGAS VALMINIO TIPO, LIETVAMZDŽIUS REIKIA

ĮRENGTI TIES ILGAISIAIS ŠLAITAIS

VIENŠLAITIS STOGAS

VALMINIS STOGASSUDURTINIS STOGAS

LIETVAMZDŽIŲ MONTAVIMAS PAGAL STOGO TIPĄ 

7 Vidinis latako kampas, 90°

8 Išorinis latako kampas, 90°

10 Išorinis latako kampas, 135°

9 Vidinis latako kampas, 135°
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Abiejų tipų dangteliai yra universalūs, tinka naudoti tiek kairėje, tiek 

dešinėje latako pusėse. Jums tereikės pasirinktoje pusėje pašalinti 

(nukirpti ar užlenkti) auselę. Montuodami būtinai naudokite specialų 

sandariklį ties dangtelio ir latako sujungimo vieta.

11
K./D.
Latako dangtelis

12
K./D.
Įkišamas latako dangtelis
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Santaka, jungianti lataką 

su lietvamzdžiu, šiam 

mazgui suteiks puikią 

estetinę išvaizdą. Jūs 

galite patys pasirinkti 

vandens išbėgimo vietą, 

tereikia norimoje latako 

vietoje išpjauti angą, 

kurią santaka dailiai 

uždengs.

Latako jungtis su 

užsegimu padės tvirtai 

sujungti latakus ar 

kampus (dėl temperatūros 

svyravimų tarp latakų 

išlaikykite 3–4 mm tarpą). 

Dėl jungties užsegimo 

vėliau paprasta koreguoti 

ar remontuoti sistemą. 

MONTUODAMI SANTAKĄ, LATAKE IŠPJAUKITE 8–10 CM 

PLOČIO ANGĄ, O BRIAUNOS KRAŠTUS ATLENKITE Į 

LIETVAMZDŽIO PUSĘ IR BŪTINAI UŽTEPKITE 

SPECIALIAIS DAŽAIS, KAD BŪTŲ GERESNĖ 

ANIKOROZINĖ APSAUGA.

JOKIU BŪDU NEPJAUSTYKITE LIETAUS 

NUVEDIMO SISTEMOS KAMPINIU ŠLIFUOKLIU!

Lataką apsaugosite nuo sniego nuošliaužų, jei jį tvirtinsite 

10–20 mm žemiau vektorinės stogo dangos linijos. Jei ant 

stogo sumontuotos sniego užtvaros, tarpo galite nepalikti. 

Stogo dangos kraštas turėtų atsidurti maždaug ties latako 

centru – taip garantuosite sėkmingą vandens surinkimą.

10 - 20 mm

X - latako plotis

1/3 X

13 Santaka / įlaja

14 Latako jungtis su užsegimu
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Dėl šios universalios tarpinės 

alkūnės sistemą RAIKO® 

Premium galėsite montuoti net 

prie įmantriausio stogo. 

Panaudodami ypač lengvai sujungiamas 

alkūnes, vandens nuvedimą galėsite 

nutiesti net per sudėtingus stogo karnizo 

mazgus. Ši detalė bus nepamainoma, kai 

norėsite apeiti kliūtis sienose ar 

lietvamzdžio montavimo vietose. Ši alkūnė 

ne veltui pavadinta universalia, nes į 

platesnį jos galą lengvai įkišite tiek 

siauresnį, tiek platesnį lietvamzdį. 

Lietvamzdžio jungtis (pailginimas) puikiai 

pasitarnaus nuvedant vandenį nuo 

daugiašlaičių stogų, kai į bendrą sistemą 

papildomai jungiami kiti sudėtiniai elementai. 

Be to, paprasta perpjauti šią detalę į dvi 

trumpesnes, kurių galas vienoje 

pusėje – siauresnis. Taigi tai – 

puikus sprendimas, jei montuojant 

lietaus nuvedimo sistemą reikia 

trumpesnių ir vienoje pusėje 

siauresnių lietvamzdžių.

Naudodamiesi lentele apskaičiuokite, kokio ilgio detalių jums 

reikės lietvamzdžiui nuvesti nuo stogo karnizo. Dėl 

universalaus alkūnės 60° jungimo vienas lietvamzdžio galas 

gali būti siauresnis. 

*Į nurodytus matmenis įskaičiuotas 40 mm atstumas, kuris 

atsiranda ties lietvamzdžio laikiklio tvirtinimu. 
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Lietaus nuvedimo sistemoje RAIKOⓇ Premium šie laikikliai laikys 

lietvamzdį ypač stabiliai ir tvirtai, o novatoriški techniniai 

sprendimais leis juos montuoti itin lengvai. Universalų laikiklį, 

kurio gale yra tvirtinimo auselės, lengvai galėsite pritvirtinti prie 

stabilaus paviršiaus (skardos, medžio ir pan.). Žinoma, jei 

pageidausite lietvamzdį atitraukti toliau nuo sienos arba 

tvirtinimo paviršius bus netinkamas (tarkim, skiedinys ar šiltinta 

siena), visada galėsite naudoti lietvamzdžio laikiklį su 3 skirtingų 

ilgių kaiščiais.

17 Lietvamzdžio laikiklis,
universalus

18Lietvamzdžio laikiklis,
varžtui

19

20

21
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ĮKALDAMI LIETVAMZDŽIŲ LAIKIKLIŲ PLEIŠTUS NAUDOKITE 

GUMINĮ PLAKTUKĄ, O JEI TOKIO NETURITE – MEDINĮ TAŠELĮ. KITAIP 

GALITE PAŽEISTI APSAUGINĮ ANTIKOROZINĮ DETALĖS SLUOKSNĮ.

 Laikiklio varžtai su kaisčiais

300 mm

225 mm

150 mm



Nepamainomas elementas, 

sujungiantis kelių stogo šlaitų 

lietaus nuotekų vamzdžius. Taigi 

ne tik sutaupysite, nes naudosite 

mažiau detalių, bet ir išlaikysite 

estetinį namo vaizdą – sienų 

neapkrausite papildomais 

vamzdžiais. (Montuodami lietvamzdžio trišakį 

visada paskaičiuokite (pagal 10 p. lentelę), ar per 

du lietvamzdžius sujungtas stogo šlaitų plotas 

neviršija rekomenduojamo). 

Tai – puiki priemonė, 

padėsianti nukreipti nuo stogo 

surenkamą vandenį į šalia 

lietvamzdžio stovinčią 

talpyklą. Jį galėsite panaudoti 

gėlėms ar kitiems augalams 

laistyti bei savo ūkyje. 

Taupydami vandentiekio 

vandenį tausosite aplinką. KAD LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA TARNAUTŲ ILGAI IR 

BE RŪPESČIŲ, KASMET REKOMENDUOJAME TIKRINTI IR 

VALYTI TEN SUSIKAUPUSIAS ŠIUKŠLES

22Lietvamzdžio trišakis

23 Vandens gaudytuvas
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Kartu su lietvamzdžio įvadu į žemę naudodami universalų 

drenažo trapą ir lanksčiąją alkūnę lietaus nuvedimo sistemą 

RAIKO® Premium sujungsite su požemine lietaus kanalizacija. 

Šios detalės yra atsparios šalčiui. Drenažo trapas sulaiko lapus ir 

kitas šiukšles, tad jos nepatenka į kanalizacijos sistemą. 

Specialios durelės visada leis lengvai jį išvalyti.

Vandens nuvedimą lietvamzdžiu 

galėsite baigti naudodami 

apatinę alkūnę. Jos galas yra 

apvalus, tai suteikia jai tvirtumo 

ir puikios estetinės išvaizdos. Be 

to, ji apsaugos jus ar jūsų vaikus 

nuo netikėtų kontaktų eksploat-

uojant sistemą.

Jei jūsų kieme įrengta požeminė 

kanalizacija, rekomenduojame naudoti 

lietvamzdžio įvadą į žemę. Juo įvesite 

lietvamzdį į kanalizacijos sistemą. 

Apačioje esantis „sijonėlis“ stilingai 

uždengs nors ir netvarkingai 

suformuotą jungtį. Toks puikus 

akcentas išlaikys estetinį pastato 

fasado vaizdą. 

NUOTEKŲ PRIEDAI

24Apatinė alkūnė

27Lanksčioji alkūnė

25 Lietvamzdžio įvadas į žemę

26 Drenažo trapas
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RAIKOⓇ Platinum – patikimiausia lietaus nuvedimo sistema, skirta 

ypač agresyviai aplinkai, prisotintai chloridų (druskų) ar amoniako. 

Šios sistemos detalės gaminamos iš 0,6 mm storio plieno, kuris 

padengtas unikaliu Magnelis® lydiniu ZM310 (310 g/m²). Jį gamina 

Vokietijos metalurgijos koncernas „ArcelorMittal“. 

Cheminė Magnelis® dangos sudėtis labiausiai tinka antikorozinei 

apsaugai, nes jos pagrindinis (cinko) sluoksnis praturtintas 3,5 

proc. aliuminio bei 3 proc. magnio. Būtent dėl tokio magnio kiekio 

visame paviršiuje susiformuoja stabilus ir patvarus sluoksnis, itin 

veiksmingai saugantis nuo korozijos. Tai Magnelis® dangai 

suteikia iki 10 kartų geresnę antikorozinę apsaugą nei alternatyvių 

galvanizuotų produktų, tarkim, standartinio karštai cinkuoto 

plieno.
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RAIKOⓇ Platinum plieno Magnelis® paviršiaus danga užtikrina 

ilgiau išliekančią aktyvią plieno šerdies apsaugą. Šis lydinys 

amoniakinėje aplinkoje nyksta septynis kartus lėčiau nei 

standartinė cinko. Ji geriau saugo nuo korozijos ir itin šarmingoje 

aplinkoje (kai pH yra nuo 10 iki 13). Be to, yra geresnė katodinė 

ekvivalenčios cinko dangos ir atvirų pjovimo kraštų apsauga, nes 

plona apsauginė magniu praturtinto cinko plėvelė neleidžia vykti 

korozijos reakcijoms. Būtent dėl to RAIKOⓇ Platinum sistemos 

elementai (net detalių briaunos) absoliučiai apsaugoti nuo 

korozijos. 

VISIEMS RAIKOⓇ Platinum SISTEMOS ELEMENTAMS SUTEIKIAMA

10 METŲ GARANTIJA

DRUSKOS PURŠKIMO BANDYMAS

20 µm storio danga iš kiekvienos pusės

DANGA

SVORIO NETENKAMA ATŠIAURIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

g/
m

2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Alucinkas Zn-Al KCPMagnelis®

GAMINAMA 2 DYDŽIŲ ŠIO TIPO LIETAUS 
NUVEDIMO SISTEMA

125 mm 90 mm 150 mm 100 mm

Magnelis®
po 34 savaičių

Alucinkas
po 34 savaičių

Zn ir Al
po 28 savaičių

Karštai cinkuotas
plienas po 6 savaičių
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LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Visos lietaus nuvedimo sistemos detalės yra 

gaminamos iš plonasluoksnio plieno, todėl 

primygtinai rekomenduojame mūvėti apsaugines 

pirštines ir apsisaugoti nuo galimų įpjovimų. 

Vaikams liesti lietaus nuvedimo sistemos detales 

nerekomenduojame, ypač be tėvų priežiūros.

Naudoti, kopijuoti ir platinti šio katalogo nuotraukas, 

paveikslėlius ar grafinius elementus be autoriaus sutikimo 

griežtai draudžiama. Šio katalogo autorines teises saugo 

Autorinių teisių įstatymas.


