
Τα συστήματα υδρορροών του ιταλικού οίκου GRUPPO STAMPLAST είναι κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες 
της χώρας μας.
Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από -35οC έως +65οC), στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και 
σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. 
Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική στεγανότητα και 
σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή.

H τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, δεν απαιτείται η χρήση κόλλας και ακολουθώντας τις πιο κάτω απλές 
οδηγίες θα πετύχετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό αποτέλεσμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

Στήριγμα

Σύνδεση

Γωνιά 90ο

Εσωτ. / Εξωτ.)

Στήριμα

Ταφ καθόδου

Γωνιά 67,5ο

Σωλήνας καθόδου
(κατεβασιά)

Κολάρο καθόδου

Τερματικό
(τάπα)

Υδρορροή
(λόυκι)
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4 Τοποθετήστε το κολάρο του 
σωλήνα (κατεβασιά) σε απόσταση 
ανά 150 cm και 75 cm από τα 
άκρα του σωλήνα ή τις μούφες.
Αφού τοποθετήσετε το σωλήνα 
στο κολάρο, κλείστε το και σφίξτε 
τη βίδα.

Install the pipe brackets at 150 cm 
between each other and at 
maximum 75 cm from the pipe 
end. After inserting the pipe 
in the pipe bracket, close the 
bracket and tighten the small 
bracket connection screw.

Για τη σύνδεση σωλήνων χρησιμοποιήστε τη μούφα Ø80. 
Στο άκρο του σωλήνα χρησιμοποιήστε την απόληξη καθόδου 
Ø80 ως τερματικό για την σωστή απόρριψη των υδάτων.

For connecting pipes - use connector Ø8. For an elegant open 
end of a downspout, use ending bend Ø80.
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Για να εγκαταστήσετε την υδρορροή, εισάγετε πρώτα την 
εσωτερική άκρη στα επάνω άκρα των στηριγμάτων Α, ρυθμίστε το 
άκρο της υδρορροής ώστε να ταιριάζει στις ειδικές εγκοπές Β, 
(παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο για τη θερμική διαστολή - 
συστολή) και κουμπώνετε την εξωτερική άκρη στα κάτω άκρα των 
στηριγμάτων C. (όταν κουμπώσει θα ακούσετε ένα μικρό "κλικ").

In order to install the gutter, first insert the internal edge of 
the profile accordingly A, adjust the gutter end to match the 
indicating line in the fitting B, thus providing space for the thermal 
expansions and contractions and finally twist & snap C the 
external edge of the gutter profile for firm fixture in each 
bracket and/or connecting element. 

Για την εγκατάσταση του συστήματος σε δοκούς - μετώπες 
χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα στερέωσης για οριζόντια ή 
πλευρική τοποθέτηση. Χρησιμοποιήστε βίδες με μπουλόνια 
Μ6x16 στα στηρίγματα δοκών και στα στηρίγματα των 
υδρορροών ώστε να ρυθμίσετε εύκολα την απαιτούμενη κλίση 
της υδρορροής.

When installing the system on roof ribs, use side or top rafter 
brackets. Use bolt and nut M6 (pos. 16) with the gutter and rafter 
brackets, in order to easily adjust the required gutter slope.

ΔΕΝ απαιτείται η χρήση κόλλας. 
Η χρήση λιπαντικού κατά την εγκατάσταση της χάλκινης υδρορροής 
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
NO gluing of the gutter elements. The use of lubricant 
during installation of copper color is COMPULSORY.
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4mm/m

Υπολογίζετε την επιφάνεια της στέγης που θα τοποθετήσετε την υδρορροή και επιλέγετε την πλευρά 
που θα βάλετε την κατεβασιά (μία ή περισσότερες). Εφαρμόστε το Ταυ στο σημείο που θα 
τοποθετήσετε τον σωλήνα καθόδου, λαμβανοντας υπόψη και την κλίση της υδρορροής προς την 
πλευρά της κατεβασιάς (4 χιλ/μ). Με ράμα δώστε την σωστή κλίση και τοποθετήστε τα στηρίγματα 
της υδρορροής,  ξεκινώντας με το πιο απομακρυσμένο σημείο από το Ταυ καθόδου.  
Install the running outlet, considering the position of the drain pipe and the slope direction of the 
gutter. Using a straight pulled cord, set the slope gradient and install the gutter brackets, beginning 
with the furthest from the running outlet. 

Τα στηρίγματα της υδρορροής θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση έως 50 εκ. (maximum) και 
σε απόσταση έως 10 εκ. από την σύνδεση της υδρορροής με άλλα εξαρτήματα, π.χ. Ταυ, γωνιές, 
συνδέσεις κλπ. Χρησιμοποιήστε βίδες 5x30 mm (για ξύλο) για να στερεώσετε όλα τα στοιχεία, στις 
ειδικά διαμορφωμένες οπές στην στέγη.
The distance between two gutter brackets should be maximum 50 cm, and between a gutter bracket 
and another element (running outlet, union, angle or stopend) – maximum 10 cm. 
Use 5x30 mm screws (for wood) to fix all elements, featuring fascia fixture holes, to the roof fascia.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ “NOR” / “TOP” 
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Η τοποθέτηση των συστημάτων υδρορροών πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο και έμπειρο συνεργείο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12056-3 και ακολουθώντας αυστηρά όλα τα εθνικά και 
τοπικά οικοδομικά κριτήρια και πρότυπα. 
Τα συστήματα υδρορροών "NOR" & "TOP" είναι κατάλληλα για την απορροή των όμβριων υδάτων από 
οικιστικά, δημόσια και εμπορικά κτίρια και κτίρια ελαφριάς βιομηχανίας.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε σκεπές ή ταράτσες που συγκεντρώνουν χιόνι ή / και πάγο, τοποθετήστε 
κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα πάγου / χιονιού στην οροφή, για να αποφύγετε την πτώση πάγου / χιονιού 
και σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους και ακίνητα

Roof drainage system design should be performed by an authorized and experienced designer, considering 
the requirements of EN 12056-3 and strictly following all national and local building codes and standards. The 
product is fit for rainwater handling from the roofs of residential, administrative and light industry buildings.

In cases of installations on roofs of buildings in regions, susceptible to formation of snow and/or ice cover, please 
install suitable ice/snow protection fixtures on the roof, in order to prevent falling of ice/snow and serious damage 
to people and property.

Η τοτποθέτηση γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο
 The roofing tiles should be positioned according to the 

picture above.

Οι κατεβασιές πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 10 
μέτρα από την αρχή της κλίσης.

The running outlet should be positioned minimum 10m away 
from the beginning of the slope. 

S=(W+H/2)L

ΤΙΜΕΣ ΡΟΗΣ (EN 12056-3) / FLOW RATES (EN 12056-3)
Θέση της κατεβασιάς κλίση 8mm/m κλίση 4mm/m οριζόντια

l/sec m2 l/sec m2 l/sec m2

στο τελείωμα 1,5 70 1,3 60 1,2 50
ενδιάμεσα 3 140 2,6 120 2,4 100

Όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται σε ένταση βροχόπτωσης 80 l / (m² h) - All calculations are based on rainfall intensity of 80 l/(m² . h)

Απόσταση ανάμεσα σε στέγη, κεραμίδια & υδρορροή 
DISTANCES BETWEEN ROOFING TILES AND GUTTERS

Υπολογισμός επιφάνειας στέγης (περιοχής βροχόπτωσης)
 CALCULATING EFFECTIVE ROOF RAINFALL AREA
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