
Jakże powszechnie inwestor lub ar-

chitekt poświęca wiele czasu i uwagi pro-

jektowi dachu, jego uwarstwieniu, deta-

lom - co nie dziwi, gdyż dach jest faktycz-

nym elementem ochrony budynku przed

nieprzyjaznymi zjawiskami pogodowymi.

Co dziwi, to fakt, że zamiast z podobnym

skupieniem zaprojektować odwodnienie,

wykonuje się „pobieżne” oszacowanie, ja-

ki przekrój rynien i rur spustowych do-

brać, dorysowuje się dwie kreski na rzucie

dachu, kolejnych parę na elewacji i... po

sprawie!

Tak oto funkcjonuje powszechne po-

dejście do systemów rynnowych. Tak oto

działa wiara, że woda, wilgoć, śnieg

i wiatr – agresywne czynniki pogodowe,

odbiją się od dachu, nie przenikną do

wnętrza lub w magiczny sposób „spłyną”

do gruntu w otoczeniu budynku. Tak oto

zapomina się, że spływająca po dachu

woda, zbierając wszelkie zanieczyszcze-

nia i kurz będzie przez całe lata – jak pa-

pier ścierny – atakować powierzchnie da-

chu, rynien, rur spustowych. Jeśli się

nad nią nie zapanuje, to będzie wnikać

w strukturę dachu i/lub zalewać elewacje

– niszczyć ich powierzchnię i wewnętrz-

ne warstwy ochronne oraz izolacyjne. To

dlatego trzeba świadomie dobrać najlep-

sze rozwiązania dla odwodnienia Pań-

stwa domu. Jeśli tego nie zrobimy, dach

będzie taką ochroną jak nierozłożony na

deszczu parasol! 

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi

firma RHEINZINK oferując kompletny

i pełen dodatkowych akcesoriów system

odwodnienia dachów. Nie dość, że ma on

wszelkie zalety blachy cynkowo-tytanowej,

z której jest wykonany, to i jego cena pozo-

stawia konkurencję w tyle!

Tak, tak – to fakt. Istnieje niczym

nie uzasadnione odczucie o nieprzystęp-

ności cenowej systemów orynnowania

RHEINZINK®. Jest ono z gruntu fałszy-

we!

Chcąc porównać i poznać realny koszt

odwodnienia Waszego dachu należy zesta-

wić dwie wielkości: – parametry oraz cechy

fizyczne i użytkowe oraz – cenę kompletne-

go systemu.

Nie można spojrzeć tylko na cenę ryn-

ny i rury spustowej. Warto poznać ilości

i ceny rynhaków, dylatacji, narożników,

mocowań rur spustowych, itp. Warto po-

równać żywotność niezbędnych elementów

- pamiętajmy, że o tym decyduje odporność

najsłabszego elementu systemu - np. gumo-

wej uszczelki w złączu. 

W systemie RHEINZINK® nie ma sła-

bych ogniw. Żywotność systemu wynosi

zatem ok. 80 lat i więcej – w zależności od

lokalnych uwarunkowań. Nie istnieje po-

trzeba wykonywania żadnych czynności

konserwacyjnych, poza sprawdzeniem raz

na rok stanu instalacji. Warto zadbać o nie

zapychanie rur spustowych opadłymi liść-

mi – polecamy zastosowanie wkładanej do

rynien osłony na liście, z której są one wy-

wiewane albo rewizji rury spustowej, uła-

twiającej skontrolowanie stanu rur. Wszyst-

kie elementy systemu RHEINZINK® legi-

tymują się identycznymi cechami, co bla-

cha - posiadają certyfikaty ekologiczne

Grupy AUB, spełniają zaostrzone kryteria

kontrolne „QUALITY ZINK”, łatwo pod-

dają się obróbce.

Ale mają też dodatkowe zalety – wyjąt-

kowo cenione przez architektów i inwesto-

rów – dzięki spawaniu wysokoczęstotliwo-

ściowemu szwy na łączeniach są niemal

niezauważalne, wyjątkowa precyzja wyko-

nania zapewnia bezbłędną prostoliniowość

zmontowanych elementów oraz dzięki za-

stosowaniu uniwersalnego uchwytu rur

spustowych mocowanie tychże do ścian

może być prawie niewidoczne.

RHEINZINK proponuje także kilka

rozwiązań o niespotykanej łatwości i szyb-

kości montażu – np. system obrotowych

rynhaków, wciskaną rynnę balkonową

RHEINZINK®, które dzięki wysokiej jako-

ści prefabrykacji pozwalają oszczędzać czas

i unikać niepotrzebnych prac montażowych

– możliwe jest także stosowanie tych roz-

wiązań w miejscach już wykończonych, bez

potrzeby demontażu istniejących obróbek.

Często można też spotkać się z niewie-

dzą dotyczącą rozszerzalności termicznej

odwodnienia z blachy cynkowo-tytanowej.

Co ciekawe, zaskoczeniem dla wielu może

być fakt, iż to stal, miedź i tytancynk wy-

dłużają się o ok. 1-2 cm na 10 m długości na

100°C, a PCW – główny składnik rynien

plastikowych – cztery razy więcej, bo aż

8 cm. Nie trzeba tłumaczyć, jak niszczące

dla wytrzymałości systemu są tak znaczne

naprężenia.

A zatem, jeżeli zależy nam na estetyce

odwodnienia, poszukujemy produktu speł-

niającego najostrzejsze normy europejskie,

odpornego przy poprawnym wykonaw-

stwie na obciążenia deszczowe, śniegowe

i lodowe oraz trwałego bez dodatkowej

konserwacji - polecam zainteresowanie się

systemem odwodnienia RHEINZINK® .

Wszelkie obliczenia związane ze zwy-

miarowaniem systemu odwodnienia wi-

nien wykonywać uprawniony projektant.

Wyroby RHEINZINK® spełniają

oprócz europejskich także wszelkie polskie

normy.
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