
PLASTMO.COM.UA
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УНІВЕРСАЛЬНІ ВОДОСТІЧНІ СИСТEМИ



Компанія Plastmo Nordic була створена у 1958 році. 
Штаб-квартира та виробничий комплекс компанії 
знаходяться у місті Рингстед, Данія та Янкі, Польща, 
відповідно.

В скандинавських країнах компанія є лідером з ви-
робництва систем, для відводу дощової води: водо-
стоки, дренажні системи, габіони та легкі покрівельні 
рішення.

До складу Plastmo Nordic входять компанії, які ведуть 
діяльність в Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Поль-
щі (з 2016 року) з річним оборотом, приблизно, в 35 
мільйонів євро.

Компанія Plastmo Nordic належить міжнародній 
компанії АСО Group, річний  оборот якої сягає 750       
мільйонів    євро   та   яка є світовим лідером  з ви-
робництва дренажних та водозливних систем.

ПРО PLASTMO

Plastmo Nordic  має 50-річний досвід виробни-
цтва водостічних систем для різних кліматичних 
умов. Результат - це повне різноманіття простих, 
але водночас довговічних рішень, які надають Вам 
унікальні переваги незалежно від того будуєте Ви 
нову будівлю чи ремонтуєте стару.

Всі частини нашої водостічної системи скріпляються 
разом таким чином, щоб забезпечити непомітні та 
щільні з’єднання.

Після п’яти десятиліть, проведених з власниками 
будинків в Скандинавських країнах та Польщі, клей 
продемонстрував свою неперевершену міцність та 
тримається і дотепер.

Водночас, встановити водостік легко та швидко. 
Клей надає Вам додаткову впевненість в тому, що 
Ви досягнете бажаного результату.

Plastmo Nordic  - це єдина водостічна система, яка 
піклується про максимальну зручність для клієнта 
та надає, на вибір, два типи з’єднання: за допомогою 
клею або елементів системи на ущільнювачах. 

Спеціальні EDPM-ущільнювачі Plastmo Nordic  забезпечують рівень з’єднання, що прирівнюється до склеюван-
ня клеєм. Додатково, Ви маєте можливість вносити зміни під час монтажу водостічної системи: це дуже легко 
зробити, перемістивши або замінивши елементи на ущільнювачах.

ЯКІСТЬ

ЄДИНА УНІВЕРСАЛЬНА 
ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА

З’ЄДНАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕМЕНТІВ З УЩІЛЬНЮВАЧАМИ

ЩІЛЬНІ З’ЄДНАННЯ ТА ПРОСТИЙ 
МОНТАЖ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛЕЮ

Скандинавський дизайн
та якість
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УНІВЕРСАЛЬНІ ВОДОСТІЧНІ СИСТEМИ

Вже протягом половини століття пластикові во-
достічні ринви від компанії Plastmo Nordic  під-
тверджують свою надійність під час експлуата-
ції в різних кліматичних умовах. 

Пластик не піддається впливу ні забруднено-
го повітря, ні солоного повітря в прибережних 
районах. Елементи водостічної системи Plastmo 
Nordic  міцні, стабільні та прослужать багато 
років. 
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Водостічна ринва

З'єднувач ринви

З'єднувач ринви на ущільнювачах

Воронка

Заглушка ринви зі стрічкою

Пластиковий кронштейн

Зовнішній кут 90°

Зовнішній кут 90° на ущільнювачах

Внутрішній кут 90°

Внутрішній кут 90° на ущільнювачах

Металевий кронштейн для ринви

Універсальний пластиковий кронштейн 

Водостічна труба

15

16

17

18

19

Коліно 60° 

З’єднувач зливної труби 

Трійник 60° 

Пластиковий тримач

Металевий тримач 100 мм

Спеціальний клей для ринв
(молекулярне зварювання)

Продукт Ілюстрація Коментар
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Компенсаційний з'єднувач

Павук

Доступна у розмірах 2 та 4 метри

З’єднує водостічні ринви. Не забувайте що кожний кут має бути 
укомплектований двома з'єднувачами ринви

З'єднує водостічні ринви за допомогою фіксатора на ущільнювачах. Не забувайте,
що кожний кут 135° має бути укомплектований двома з'єднувачами ринви

Елемент з'єднання між водостічними ринвами та трубою. Не забувайте з'єдну-
вальну муфту між воронкою та трубою, якщо не використовуєте систему колін

Універсальна – закріпляється з обох сторін ринви за 
допомогою самоклеючої стрічки

З вбудованим з’єднувачем для проклеювання

З вбудованим з’єднувачем з фіксаторами на ущільнювачах

З вбудованим з’єднувачем для проклеювання

З вбудованим з’єднувачем з фіксаторами на ущільнювачах

Встановлюється на лобову дошку

Довжина крюка - 300 мм

Довжина крюка - 270 мм, з можливістю зручного регулювання

Доступна у розмірах 2 та 4 метри

Завжди використовується два коліна. Не забувайте врахувати відстань між 
колінами, щоб заздалегідь вирізати відповідний шматок труби

Використовується для з'єднання зливних труб та у випадку, коли зливна 
труба встановлена прямо у воронку

Використовується для розподілення потоку води на різні канали

У комплекті 2 гвинта для цегляної стіни

Оцинковані та пофарбовані, встановлюються з відстанню приблизно в 1-2 м 

Використовується для пластикових ринв

Розширювальний елемент з заглушкою ринви

Монтується в воронку для затримання листя
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Зливне коліно Завершуючий елемент водостічної системи
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max. 60 cm

min. 2,5 cm

min. 2 cm

min. 2,5 cm  

Монтаж колін:
Верхнє коліно приклеїти (закріпити за 
допомогою саморіза) до штуцера. 
Нижнє коліно з'єднується з верхнім без 
застосування клею, а тільки за допомо-
гою зливної труби відповідної довжини

Монтаж зливної труби:
Не застосовувати клей! Зливна труба 
монтується із застосуванням 
універсальних хомутів, що компенсує 
термічне розширення. Детальна 
інструкція по монтажу хомутів 
знаходиться в кожній упаковці

З'єднання зливних труб:
Зливні труби з'єднуються муфтою. 
Зберігати приблизно 2 см зазору. Не 
застосовувати клей!

Наконечник зливної труби:
Водостічну систему можливо закінчити 
зливом, приклеєним до зливної труби 
або «присадити» на саморіз

Монтаж заглушки на клею:
На заглушку нанести смужку клею, 
шириною 0,5 см. Місце з'єднання 
ринва-заглушка заповнити клеєм. 
Дотримуватися відстані 2,5 см від бічної 
дошки даху

Монтаж заглушки із стрічкою:
Зняти захисну плівку із стрічки та 
прикріпити заглушку до ринви. Щільно 
закріпити заглушку

Стоппер використовується для фіксації 
крайніх консолей перед заглушкою або 
кутом, для того, щоб ринва розширюва-
лась в компенсаційну воронку і не 
розривала кути.
Стоппер монтується за допомогою клею 
(або шурупа), на зворотний бік ринви. 
Див. більш детальну інструкцію, яка 
знаходиться в комплекті воронки

max. 60 cm 2cm
2cm

2 cm

2 cm

Монтаж кута на клею:
На куточок нанести 2 смужки клею, 
шириною 0,5 см кожна і встановити на 
ринву

Клей нанести на друге плече куточка і 
встановити в нього ринву

Місце з'єднання ринв з кутом заповни-
ти клеєм. Після монтажу кутів і 
з'єднувачів вклеїти фіксатори

Монтаж кута на ущільнювачах:
Встановити кут, заводячи в нього з двох 
сторін ринви. Потім встановити 
кріплення, замкнути їх на з'єднанні 
кута з ринвою

Монтаж воронки:
Визначити місце водостоку і встанови-
ти воронку. Детальна інструкція по 
монтажу додається до кожної воронки

Монтаж лобових кронштейнів:
За допомогою мотузки визначити 
нахил у напрямку до зливної труби 
(приблизно 2-3 см перепаду на 10 
погонних метрів ринви). Пластмасові 
кронштейни монтуються до вітрової 
дошки через кожні 60 см (максимум)

Монтаж універсальних кронштейнів:
За допомогою мотузки визначити 
нахил у напрямку до зливної труби 
(приблизно 2-3 см перепаду на 10 
погонних метрів ринви). Універсальні 
кронштейни необхідно монтувати до 
конструкції даху через кожні 60 см 
(максимум)

Монтаж ринв у воронці:
Підігріти кінці ринв, що монтуються  в 
воронку і зробити «сльозинки»

Монтаж ринви у воронці та 
кронштейнах:
Кінці ринв встановити на температур-
ній шкалі усередині воронки, відповід-
но до температури навколишнього 
середовища в день монтажу. Не 
використовувати клей!

Систему Plastmo можна монтувати як із 
застосуванням клею, так і ущільню-
вачів. У разі клейового з'єднання 
необхідно перейти до п.5.1. У разі 
з'єднань із застосуванням ущільню-
вальних з'єднувачів необхідно перейти 
до п. 5.3.

З'єднання ринв:
На місце з'єднання ринв нанести 4 
смужки клею, шириною 0,5 см кожна

Після монтажу елементів, місце 
з'єднання ринв заповнити клеєм. Через 
природне розширення ринв, елемент 
з'єднування монтується на відстані 10 
см від кронштейна

З'єднання ринв на ущільнювачах: 
Застосування ущільнювача усуває 
необхідність застосовувати клейові 
елементи. З'єднувач на прокладці слід 
монтувати на відстані не менше 10 см 
від найближчого кронштейна

Кінці ринв встановити на температур-
ній шкалі відповідно до температури 
навколишнього середовища в день 
монтажу. Кінці ринв не повинні заходи-
ти в з'єднувач глибше, ніж відмітка 
"Кінець ринви". Закріпити замки 
з'єднувача на передній кромці ринви

Напрямок нахилу:
У разі, коли відстань між штуцерами становить 
понад 15 м або відстань між двома кутами даху 
становить понад 6 м, необхідно встановити коригу-
юче з'єднання.

На температурній шкалі усередині з'єднання встановити кінці ринв з приклеєними 
до них заглушками. Не застосовувати клей при монтажі корпуса з'єднання. Детальна 
інструкція по монтажу додається до кожного коригуючого з'єднання
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 100 125  150   Ø75  Ø90  Ø110

Розташування A  128  200 295   180  289  530

Розташування B  85 128  195   150  235  408

Розташування C  64  95  148   126  200  365

Розташування A

Ринва, з діаметром 125 мм, призначена для будинків невеликого розміру, а ринва, з 
діаметром 150 мм, монтується на багатоквартирні великі будинки, таун-хауси, склади 
та виробничі приміщення.

Для того, щоб бути впевненим в тому, що у Вас правильно підібраний розмір водостоку 
і він витримає навантаження води з Вашої покрівлі, слід дотримуватися наступних 
інструкцій:

Перевірка місткості водостічної системи

У таблиці Ви можете розрахувати місткість водостічної системи щодо розміру покрівлі 
та розміщення водостічних труб. Якщо площа покрівлі більша ніж зазначено у таблиці, 
то Ви можете встановити додаткову водостічну трубу, тому що це збільшить місткість 
зливу.

Водостічні 
труби

Водостічні ринви Труби

В наведених вище прикладах розміри водостічних ринв можуть 
бути об'єднані з наступними змінними розмірами труб:

Пластик
Розміри труб
Розміри ринви

Сірий, білий, графітовий, коричневий, чорний

Вимірювальна таблиця 
для дощових ринв

Розмір Ширина Висота

Дренажна зона

Планування Вашої системи
Спочатку обчислити площу даху 
(площа водовідводу з поверхні: A х B), і 
визначити місце розташування воронок.

Чи потрібні Вам компенсаційні елементи?
Пластмасам притаманні сильні розширення під час зміни температур. 
Потрібно використовувати компенсаційні елементи у наступних випадках:

Довжина ринви більше 
ніж 18 метрів

Якщо дощова ринва довжиною більше ніж 18 метрів, - 
встановлюйте тільки компенсаційні воронки

Якщо водостічні ринви встановлені по всьому 
периметру («закольцовані»), - завжди використовуйте 
тільки компенсаційні воронки

Якщо відстань між воронками більша ніж 18 метрів, - 
потрібно завжди використовувати компенсаційний  
елемент

Якщо відстань між кутами більше 8 метрів, - завжди 
встановлюйте компенсаційне з’єднання

Компенсаційна воронка Компенсаційне з'єднання

Розмір водостічної системи залежить від розміру будівлі, на якій будуть монтувати систему. Ринва, діаметром 100 мм, монтується на 
невеликі будівлі, такі як дачні будинки, тераси або навіси.

Для запобігання пошкодження пластикового водостоку, який 
з роками може стати менш гнучким, під час монтажу або 
коли Ви вичищаєте водостічну ринву від листя, що падає, 
розмістіть одну сторону драбини навпроти з’єднувача ринви. 

Розташування B

Розташування C
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