Lineáris vízelvezetés: folyókák

Marley vízelvezető folyókák
Hatékony megoldás a csapadékvíz összegyűjtésére és elvezetésére
Az esővíz elvezetése mind egészségügyi, mind pedig biztonságtechnikai szempontból döntő jelentőségű. Az esővíz a
lakott területeken gyakran szennyezett és környezetkárosító anyagokat tartalmaz. Bizonyos körülmények között, főként
télen, a víz a forgalmas területeken jelentős baleseti tényezővé válhat.
A Marley által kínált műszaki megoldások összhangban állnak a szabványelőírásokkal, hozzájárulnak környezet
életminőségének javításához, s mindezt az esztétikai alapelveket figyelembe véve teszik.
A könnyű és tartós elemekből felépített rendszer a különféle csatlakozási igényeket egyszerűen teszi megoldhatóvá,
miközben garantálja az optimális vízelvezetést.

Széleskörű felhasználási terület
A folyókák széles elemválasztékkal készülnek, igazodva a különböző felhasználási területek igényeihez.





Gyalogos közlekedési zónák
Ház körüli alkalmazások
Közterületek
Ipari és mezőgazdasági környezet

Marley folyókák
technológiai előnyei





Marley H105 fémráccsal
Ezen elérhető áru termékünket főleg családi házas
övezetekbe ajánljuk. Könnyű beépíthetőség, kompakt
súllyal! Egyedül is könnyedén lefektethető műanyag
testű kivitel horganyzott acél bordás ráccsal.
Rögzíthető kivitel! A szükséges csavarokat a folyókával
együtt szállítjuk.
Méret: NM100/1000
Megengedett terhelés: 1,5 tonna
Test: műanyag
Rács: horganyzott acél

Marley H105 PP ráccsal
Ezen elérhető áru termékünket főleg családi házas
övezetekbe ajánljuk. Könnyű beépíthetőség, kompakt
súllyal! Egyedül is könnyedén lefektethető műanyag
testű kivitel PP ráccsal.
Rögzíthető kivitel! A szükséges csavarokat a folyókával
együtt szállítjuk.
Méret: NM100/1000
Megengedett terhelés: 1,5 tonna
Test: műanyag
Rács: PP

Egyszerű, gyors és
biztonságos beépítést biztosít
Kitűnő vízelvezetési
tulajdonság
Egyedülálló kapcsolódási
rendszer
Optimalizált konstrukció és
mechanikai szilárdság

Marley H55 PP ráccsal

Marley H55 fémráccsal

Univerzális sarokelem Marley H105 folyókákhoz

Megoldás a többirányú
csatlakozáshoz a lineáris
vízelvezetőknél.

Kiegészítők

Szerelési útmutató A15 teherbírású folyókákhoz

Load-bearing layer – Teherviselő réteg
Pavement – Burkolat /térkő/
Expansion joint – Tágulási hézag /dilatációs kapcsolat/
Sealing grout – Tömítő fuga
Lean concrete or gravel bed –„Vékony” beton vagy cement ágy
Frost-Resistant subbase – Fagyálló aljzat

1. Készítse elő a lerakandó vízelvezető rendszer helyét, a rajzon látható módon.
2. Jelölje ki a vízelvezető rendszer pontos helyét. Az egyenes vonalban történő telepítés érdekében határozza
meg a telepítés irányát, két, talajba szúrt karó és az azokat összekötő madzag segítségével.
3. Ásson a talajba, a tervezett vízelvezető rendszer méreteinek megfelelő hosszúságú, szélességű és mélységű
árkot a kifeszített madzag mentén.
4. Ha szükséges, a vízelvezető elemek, vágókorong segítségével a kívánt méretre vághatóak.
5. Helyezze az első elemet az előkészített árokba /helyre/.
6. A következő elemet a homlokfelületére felvitt fagyálló kötőanyag /cement, ragasztó/segítségével
rögzítse/préselje/ a már lefektetett elem végéhez. Az esetleges dugulás elkerülése érdekében a felesleges
kötőanyagot távolítsa el.
7. A vízelvezető rendszert úgy kell lefektetni, hogy az, a felső burkolati réteg /térkő, aszfalt, beton stb./ szintjénél
3-5 mm-el lejjebb helyezkedjen el.
8. A telepítés befejezésekor ellenőrizni kell a vízelvezető rendszer egyenes vonalúságát, valamint vizes próbával
a tömítettségét.
9. A kész vízelvezető rendszer burkolható térkővel, betonnal, aszfalttal és egyéb burkolatokkal.

Figyelmeztetés:
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő előkészítésből és a helytelen szerelésből adódó hibákért és
károkért.

Megnevezés
Marley H105 folyóka fémrácsos (1000x130x105 mm)

Marley H105 folyóka PP rácsos (1000x130x105 mm)

Marley H55 folyóka fémrácsos (1000x130x55 mm)

Marley H55 folyóka PP rácsos (1000x130x55 mm)

Univerzális sarokelem H105 PP rácsos folyókához (130x130x105 mm)

Univerzális sarokelem H105 fémrácsos folyókához (130x130x105 mm)

Marley H105 végzáró elem

Marley H55 végzáró elem

Marley H55 Csőcsonkos homloklap Ø 75 mm

Marley H105 Csőcsonkos homloklap Ø 110 mm

Marley H55/H105 Függőleges bekötőcsonk csavarral Ø 110 mm

A folyókák teherbírása EN1433 szerint A15, nagyobb teherbírású folyókák csak megrendelésre, egyedi áron.

Az Ön márkakereskedője:
MARLEY Magyarország Zrt.
H-7100
Szekszárd
Palánki út 6.
Tel:+36 (74) 529 800
Fax:+36 (74) 529 810

www.marley.hu

