
DOBÓR ORYNNOWANIA DACHOWEGO

Wyrób właściwego orynnowania

dachowego uzależniony jest od:

- efektywnej powierzchni dachu 

- intensywność opadów atmosferycznych

- względów estetycznych

1. Rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę 

będącą przedłużeniem dachu, ponieważ mogą 

zostać uszkodzone przez zsuwający się z niego 

śnieg. Jednocześnie rynna powinna wystawać 

poza krawędź dachu co najmniej połową swojej 

Ogólne zasady montażu orynnowania dachowego z PCV-U system SAFOM

Uwaga!
Firma gwarantuje poprawne działanie orynnowania dachowego system SAFOM, pod warunkiem montażu 
zgodnego z zaleceniem producenta, stosowania uchwytów rynny i rur spustowych produkowanych przez P.U.P.H. 
„JUREX” Sp. z o.o. oraz stosowania masy uszczelniającej rozprowadzonej przez producenta systemu.

Efektywną powierzchnię dachu (S),

z którego wybrany system orynnowania

powinien odebrać wodę wyliczyć

można w przybliżeniu według wzoru:

 S = (a + 0,5h)x b

Wyroby nasze posiadają:

Aprobaty Techniczne

AT- 06-0237/2005 System rynnowy z PVC-U SAFOM

AT- 06-0238/2005 Uchwyty do rynien i rur spustowych systemu SAFOM

Krajową Deklarację Zgodności nr 7/2005 System rynnowy z PVC-U SAFOM

Atest Higieniczny HK/B/1232/01/2006 System rynnowy z PVC-U SAFOM
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Rys. 2.
Odpływ w połowie
krawędzi dachu.

Rys. 1.
Odpływ na końcu
krawędzi dachu.

Odpływ na końcu krawędzi dachuOdpływ w połowie krawędzi dachu
System rynnowy

Dach płaski Dach spadzisty Dach płaski Dach spadzisty

2 2 2 2Safom 110 80 m 98 m 142 m 168 m

2 2 2 2Safom 160 130 m 145 m 220 m 270 m

2Tab. 1. Efektywna powierzchnia dachu S[m]

szerokości, aby zawsze trafiała 

do niej spływająca z dachu 

woda. Prawidłowy sposób 

zamocowania rynny pokazuje 

rys. 3 

2. Montaż orynnowania 

dachowego rozpoczynamy od 

określenia położenia leja 

rynnowych, co zapobiega jego odkształceniom 

przy zmianach temperatury.

8. Montując rynny w uchwytach metalowych należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby zaciśnięte języki 

mocujące nie blokowały przesuwu.

9. Rynny z kształtkami łączymy w system orynnowania 

przy pomocy masy uszczelniającej Silikon - PVC.

10. Wgłębienia w łączonych kształtkach wypełniamy 

masą uszczelniającą w takiej ilości, aby po połączeniu 

detali jej nadmiar wypłynął równo szczeliną.

11. Przy znacznych długościach linii dachu, ze względu 

na rozszerzalność termiczną rynny, stosować podziały 

na segmenty z własnymi odpływami.

12. Z tego samego powodu w segmentach o długości 

przekraczającej 14 m stosujemy złączki kompensacyjne.

13. Złączki kompensacyjne są elementami koniecznymi 

w każdym orynnowaniu dachów kopertowych.

14. Odległości między uchwytami mocującymi rury 

spustowe nie powinny wynosić więcej niż 200 cm.

15. Łączenia rur spustowych powinny uwzględniać 

przerwę około 2 cm w kielichu złączki rury spustowej, 

umożliwiającą prawidłową pracę systemu w czasie 

zmian temperatury.

16. Aby nie dopuścić do zatkania orynnowania, np. 

przez spadające liście, możemy wyposażyć je w siatki 

ochronne lub sito do leja spustowego.

17. Orynnowanie dachowe z PVC nie powinno być 

montowane w temperaturze niższej niż 5C.°

spustowego w stosunku do krawędzi dachu

(rys. 1 i rys.2).

3. Rynnę zakończoną denkiem zewnętrznym 

montujemy 2,5 cm od bocznej krawędzi dachu. 

4. Uchwyty rynnowe należy rozmieścić w taki 

sposób, aby zapewnić spadek rynny w kierunku 

leja spustowego wynoszący 2 mm na każdy metr 

jej długości. 

5. Odległości między uchwytami nie powinny 

przekraczać 60 cm.

6. Uchwyty rynnowe instalujemy na rynnie, w 

odległości nie niniejszej niż 5 cm i nie większej 

niż 15 cm, po obu stronach połączeń.

7. Prawidłowo zmontowane orynnowanie 

musi mieć możliwość ruchu w uchwytach 


