
ACO DRAIN® Multiline Seal in

76

See püüduri külg, mida renn-kanaliga ei ühendata, 
tihendatakse otsaplaadiga (tootekood: 132384). 

Veenduge, et otsaplaadi tihendiga kaetud külg oleks 
suunatud liivapüüduri poole, et tagada veetihe ühendus.

1   Liivapüüdurile otsaplaadi paigaldamine

Suruge tihendiga kaetud otsaplaadi külg nii kaugele kui 
võimalik vastu reljeefse väljalõikešablooni ülemist serva.
 
Seejärel suruge pooled kokku kuni kostub lukustusheli.

Lükake otsaplaat 

vastu piirikut

Suruge vastu Otsaplaat lukustub

Tarvikud (on liivapüüduriga kaasas)

2 x ühendusadapter 

ehituskõrguste 0-10 jaoks

Tootekood: 132382

2 x ühendusadapter 

ehituskõrguse 20 jaoks

Tootekood: 132383

Enne liivapüüduri paigaldamist 
Pange järgnevalt kirjeldatud tarvikud valmis ja kinnitage 
püüduri külge.

1 x liivapüüduri otsaplaat

Tootekood: 132384

On kaasas vaid kõrge 

versiooniga

A   Liivapüüduri paigaldamine
1

1

2

2

3

3

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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Renn-kanali elementide (tüübid 0-10) ühendamiseks on 
vaja lühikest ühendusadapterit (tootekood: 132382). 

Tüüpide 0-10 ühendamisel tuleb ühendusadapter mõlemal 
küljel oleva märgistuse järgi lühemaks lõigata. Soovitame 
selleks kasutada harilikke lõiketange. Tüüpi 10 pole vaja 
lühemaks lõigata.

Renn-kanali ühendamisel on oluline jälgida, et tihendiga 
kaetud külg oleks suunatud liivapüüduri poole, et tagada 
veetihe ühendus. Paigaldamiseks lükake ühendusadapteri 
küljed lõpuni vastu reljeefse väljalõikešablooni ülemist 
serva. Pooli kokku surudes kostub lukustumisheli.

Vajadusel lõigake 

lõiketangidega 

lühemaks

Lükake lõpuni üles

Suruge vastu Ühendusadapter lukustub paika

2   Renn-kanali elemendi (tüüpide 0-10) ühendamine liivapüüduriga
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Kanalielemendi (tüüp 20) ühendamiseks on vaja kõrget 
ühendusadapterit (tootekood: 132383). Tüüp 20 puhul 
murdke enne ühendamist reljeefne väljalõikešabloon serva 
küljest väljastpoolt sissepoole ära.

Renn-kanali ühendamisel on oluline jälgida, et tihendiga 
kaetud külg oleks suunatud liivapüüduri poole, et tagada 
veetihe ühendus. Paigaldamiseks lükake ühendusadapteri 
küljed lõpuni vastu reljeefse väljalõikešablooni ülemist 
serva. Pooli kokku surudes kostub lukustumisheli.

3   Renn-kanali elemendi (tüüp 20) liivapüüduriga ühendamine

Täielikult 

eemaldada

Suruge vastu Ühendusadapter lukustub paika

3. samm on vajalik ainult kõrge liivapüüduri puhul
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Universaalne otsaplaat ehk 

umbplaat kõigi ehituskõrguste jaoks

Tootekood: 132385

Renni alguses,

see pool üles

Renni lõpus,

see pool üles

Universaalne otsaplaat sobib nii renni algusesse kui lõppu, 
kõikidele ehituskõrgustele ja kanalitüüpidele ACO Multiline 
Seal in tootesarjas. Kinnitage sissevoolupoolele universaalne 
otsaplaat nii, et tagaküljel olev märgistus jääks ülespoole. 
renni alguse otsaplaadi puhul (tihendiga väljavoolukülg) 
tuleb otsakorki 180 kraadi pöörata. Vastavad juhised leiate ka 
universaalselt otsaplaadilt.

Otsaplaadil on külgmine lukustusmehhanism kanali korpuse 
küljes olevatesse sälkudesse kinnitamiseks. Paigaldamisel peab 
lukustus jääma kanali poole ja sõltuvalt sellest kas töötatakse 
sisse- või väljavoolu poolel, tuleb seda 180 kraadi pöörata.
Vajadusel võib universaalset otsaplaati külje pealt lühemaks 
lõigata.

Lukustage sälku

Otsaplaadi paigaldamine huullabürinttihendiga (LLD)

Äravooluga otsaplaat (LLD-tihendiga) sobib horisontaalseks 
veekindlaks toruühenduseks kanaliotsa jaoks. Soovitame 
selleks kasutada ACO silikoonmääret.

Tootekood: 132495

B   Universaalse otsaplaadi paigaldamine renni alguses ja lõpus
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18.5 cm

4 cm

Kokkupandav joonlaud
Polüesterliim koos kõvendajaga (Tootekood: 02163)
Nurklihvija
Teemantlõikeketas nurklihvijale
Spaatel

Vajalikud tööriistad

Näide: on vaja 22,5 cm adapterit. Järgnevad sammud kirjeldavad 

kuidas seda teha.

Selles näites:

22.5 cm - 4 cm = 18.5 cm

Kanali korpuse pikkuse lõikamine

Palun kasutage teemantlõikeketast kanali lõikamiseks 
mõõdetud mõõtmeni (antud juhul 18.5 cm).
Rasvavaba ja tasase pinna saamiseks soovitame liimitavad 
pinnad lihvida nurklihvijaga kasutades käiakivi.

kanali korpuse mõõtu lõikamine liimitavate pindade lihvimine

Üksikute komponentide liimimine ja sisestamine

Seejärel saab komponendid polüesterliimiga liimida ja 
tugevasti kokku suruda. Liigse liimi saab eemaldada 
spaatliga. Mõne sekundi pärast on mõlemad komponendid 
püsivalt liimitud ja neid saab uuesti kasutada.
Nüüd saab liimitud liitmiku sisestada, nagu pildil näidatud, 
ülevalt vabasse ruumi.

Märkus: Muude piki- ja kaldlõigete tegemiseks lõigake kanali-

elemendid, lihvige ja liimige pinnad vastavalt allpool kirjeldatud 

protseduurile. Tuleb tagada, et restide peatus- ja nihkekaitse jääks 

töökorras.

Piki- ja kaldlõiked

Mõõtmete võtmine

22.5 cm

VoolusuundVoolusuund

C   Voolusuuna muutmine
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Vajalikud tööriistad 

Polüesterliim koos kõvendajaga (Tootekood: 02163)
Nurklihvija
Lööktrell
Haamer ja peitel
Spaatel

Süvendi väljalöömine

liimitavate pindade lihvimine

Liimitavate pindade eeltöötlus

Liimitavatele osadele rasvavaba ja tasase pinna saamiseks 
soovitame liimimispinnad eelnevalt töödelda nurklihvijaga.

Poolemeetrisele elemendile külgmise ava loomiseks 
puurige mööda perforeeritud süvendit kasutades lööktrelli 
(6 mm). Palun ärge kasutage haamerpuuri funktsiooni. 
Seejärel saab ettevalmistatud süvendi haamri ja peitli abil 
välja lüüa.

eelpuurimine süvendi väljalöömine

Komponentide liimimine

Liimimine tuleks läbi viia järgmiselt: segada polüesterliim 
õige kõvendaja segamissuhtega, kanda see liimipindadele 
ja lõpuks liimida mõlemad osad kokku (vt kaasas olevat 
juhendit).

Pärast polüesterliimi kõvenemist saab kanalielemente tava-
päraselt ülevalt sisestada.

D  L-, T- ja X-ühenduste tegemine

Märkus: Nurgaühenduse loomisel veenduge, et universaalne 

otsaplaat oleks paigaldatud enne komponentide liimimist polüester-

liimiga.
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Renn-kanal paigaldatakse ilma vaheta tihendatud 
kanalipõhja, võttes kaldega rennkanalite puhul arvesse 
rennikorpusele märgitud suunanoolt ja kanalitüüpide 
järjekorda. Paigaldamist alustatakse madalaimast punktist 
ehk veevoolu alguse üleminekupunktist (näiteks toru-
süsteemist  või liivapüüdurist).

Integreeritud EPDM-tihend vajab määrimist. 
Maksimaalse tiheduse tagamiseks soovitame kasutada 
just Seal in tehnoloogia jaoks mõeldud ACO silikoon-
määret (tootekood: 132495).

Silikoonmääre tihendi jaoks

E   Renn-kanali paigaldamine

Sillutisse paigaldamine, raskusklassid A15 - C 250

1 )

3 )

Sillutis

Alusvundament

Konstruktsioon 
RStO järgi

Z

X X

Y

3-
5 

m
m

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Koormusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)

Sellist paigaldusviisi 
EI soovitata 

rakenduste puhul, 
mille koormusklass 

on kõrgem kui C 250

Pole selle 
koormusklassi 
jaoks saadaval. 

Kasutage sobivaid 
kanalisüsteeme, 

nagu PowerDrain, 

Monoblock

Kokkupuute klass *16) (X0) (X0) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X

Y Pool renn-kanali kõrgust

Z

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de
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Betooni paigaldamine, raskusklass D 400

1 )

8)

3 )

17 )

16 )

Alusvundament

Sillutis

Ehitusvuuk

Betoon (nt: C30/37 (LP), XF4, XM2 )

Kruusa kandekiht

Ristsuunalised paisumisvuugid,
vaheldumisi tugevdatud

2-3 cm vundamendi tera suurus max.
8 mm, vähemalt vundamendibetooni kvaliteet

X X

0-
5 

m
m

Y
Z

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Raskusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)

Projekt võib 
olla vajalik

Pole selle 
koormusklassi 
jaoks saadaval. 

Kasutage sobivaid 
kanalisüsteeme, 

nagu PowerDrain, 

Monoblock

Kokkupuute klass *16) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X
20 

(25)*4)

Y
Renn-kanali 

kõrgus

Z
20 

(25)*4)

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de

Asfaldi aluskiht

Asfaldi kattekiht

Konstruktsioon RStO järgi

vajadusel bituumenvuugiteip

3 )

18 )

18 )

Z

X X

Y

3-
5 

m
m

Asfalti paigaldamine, raskusklassid A15 - C 250

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Koormusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)

Sellist paigaldusviisi 
EI soovitata 

rakenduste puhul, 
mille koormusklass 

on kõrgem kui C 250

Pole selle 
koormusklassi 
jaoks saadaval. 

Kasutage sobivaid 
kanalisüsteeme, 

nagu PowerDrain, 

Monoblock

Kokkupuute klass *16) (X0) (X0) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X

Y Pool renn-kanali kõrgust

Z

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de
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3-
5 

m
m

X X

Z
Y

5 )

3 )

8 )

18 )

18 )

18 )

Suuremõõtmeline sillutuskivi 
(näiteks 16x16x14)

Vuugisegu

Asfaldi kattekiht

Asfaldi aluskiht

Ehitusvuuk

Asfaldi vahekiht

Konstruktsioon RStO järgi

vajadusel bituumenvuugiteip

2-3 cm vundamendi tera suurus max.
8 mm, vähemalt vundamendibetooni kvaliteet

Asfalti paigaldamine, raskusklass D 400
Raske koormuse kohta vt joonealust märkust *7)

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Koormusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)

Projekt võib 
olla vajalik

Pole selle 
koormusklassi jaoks 
saadaval. Kasutage 
sobivaid kanalisüs-

teeme, nagu Power-

Monoblock

Kokkupuute klass *16) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X 20 (25)*4)

Y
Bottom of 
stretcher

Z 20 (25)*4)

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de

Asfalti paigaldamine, raskusklass D 400

X X

Y
Z

3 )

8 )

16 )

18 )

18 )

18 )

17 )
Betoon (nt: C30/37 (LP), XF4, XM2 )

Asfaldi kattekiht

Asfaldi aluskiht

Ehitusvuuk

Asfaldi vahekiht

Konstruktsioon RStO järgi

vajadusel bituumenvuugiteip

2-3 cm vundamendi tera suurus max.
8 mm, vähemalt vundamendibetooni kvaliteet

Ristsuunalised paisumisvuugid, vaheldumisi tugevdatud

0-
5 

m
m

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Koormusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)

Projekt võib 
olla vajalik

Pole selle 
koormusklassi 
jaoks saadaval. 

Kasutage sobivaid 
kanalisüsteeme, 

nagu PowerDrain, 

Monoblock

Kokkupuute klass *16) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X 20 (25)*4)

Y
Renn-kanali 

kõrgus

Z 20 (25)*4)

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de
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Betooni paigaldamine, raskusklassid A15 - D 400

Betoon

Ehitusvuuk

Konstruktsioon RStO järgi

Ristsuunalised paisumisvuugid, 
vaheldumisi tugevdatud

2-3 cm vundamendi tera suurus max.

8 mm, vähemalt vundamendibetooni kvaliteet

Betoon (nt: C30/37 (LP), XF4, XM2 ) Paisuvuuk

X X

Z

3 )

8 )

18 )

17 )

16 ) 6 )

Y

0-
5 

m
m

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Koormusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)

Projekt võib 
olla vajalik

Pole selle 
koormusklassi 
jaoks saadaval. 

Kasutage sobivaid 
kanalisüsteeme, 

nagu PowerDrain, 

Monoblock

Kokkupuute klass *16) (X0) (X0) (X0) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X 10 15 15 20 (25)*4)

Y Renn-kanali kõrgus

Z 10 10 15 20 (25)*4)

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de

Piluresti paigaldamine sillutisse, raskusklassid A  15 - C 250

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Koormusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)

Sellist paigaldusviisi 
EI soovitata 

rakenduste puhul, mille koormusklass 
on kõrgem kui C 250

Kokkupuute klass *16) (X0) (X0) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X

Y Pool renn-kanali kõrgust

Z

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de
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Sillutis 

Alusvundament

X X

Z

5-
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Konstruktsioon
RStO järgi 3 )
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Piluresti paigaldamine sillutisse, raskusklass D 400

Mitte mõeldud külgmiseks ülesõiduks sagedastel teedel, elamurajoonides ega raudteeülesõidukohtades.

Koormusklass (standard EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Minimaalne betooni allapanu kvaliteet (standard EN 206-1)
Sellist paigaldusviisi 

EI soovitata 
rakenduste puhul, mille 
koormusklass on kõrgem 

kui D 400

Kokkupuute klass *16) (X0)

Alusvundamendi mõõdud X 20

Y
Renn-kanali 

kõrgus

Z 20

*...) Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi üldiste sissejuhatavate märkustega! 

Laadige alla aadressilt www.aco-tiefbau.de
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