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Schema de montare a rigolei S'Park DN70 /
Схема монтажа лотка S'Park DN70

RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA SISTELOR DE COLECTARE SI  EVACUARE A APELOR METEORICE DE PE SUPRAFETE:
1. Rigolele se instalează în sint cu îmbinarea obligatorie în perna de beton. Grosimea peretilor pernei de beton se determina în functie de
domeniul de aplicare al sistemului. Pentru scheme de montare mai detaliate solicitati de la specialistii companiei.
2. Adâncimea rigolelor trebuie să fie astfel încât, la sfârsitul instalării cota gratrului să fie cu 3-5 mm mai jos decât cota suprafatei drumului.
3. Instalarea rigolelor trebuie să înceapă cu instalarea caminului colector la cota cea mai joasă al traseului, de unde cu ajutorul funiei putem
marca linia de instalare a rigolelor.
4. Rigolele se conectează cap la cap, pentru care sunt echipate pe o parte cu o canelură si o limbă pe cealaltă. Pentru a mări durata de viată a
sistemului de colectare si evacuare a apei, este necesară ermetizarea îmbinărilor rigolelor.
5. În cazul conectării rigolelor sub un unghi, rigolele si gratarele trebuie tăiate si îmbinate "în muchie". Tăierea rigolelor trebuie să fie efectuată
cu ferăstrăul  unghiular cu discuri diamantate, fixind simultant ambii pereti.
6. În cazul instalării rigolelor  în suprafete de asfalt, în procesul de asfaltare, grătarul este recomandat să se acopere cu o bandă de cherestea sau
alt material. Asfaltarea teritoriului trebuie să se efectueze cu grătarele fixate pe rigole. Evitati trecea finisorului de asfalt sau a camionului peste
rigole.
7. În cazul suprafetelor din beton, este necesar să se asigure rosturile tehnologice - paralel cu linia de drenaj de pe fiecare parte.
8. Conectarea rigolelor la sistemul de canalizare se efecturează prin căminul colector cu ajutorul conductelor PVC DN110-200mm. Dopul din
orificiul de evacuare a apei trebuie mai întâi să fie scos din carcasa căminului colector.
9. Este necesară curățarea periodică a sistemului de resturi prin îndepărtarea grătarelor și acosului parafrunzar din căminul colector. Frecventa
curătării este determinată de conditiile de exploatare.
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