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1. Jgheab
2. Prelucrare pe lungimea 

jgheabului
3. Colţar interior
4. Colţar exterior
5. Mască colţar
6. Conector jgheab
7. Stabilizatorul conectorului
8. Capac jgheab 
9. Bazin colectare
10. Cot burlan
11. Burlan
12. Teu
13. Revizia
14. Ţeavă de scurgere
15. Mufă
16. Clemă cu dibluri cuşuruburi
17. Dibluri pentru clemă cuşurub
18. Brăţară burlan cu fixare fără 

diblu
19. Brăţară burlan cu fixare prin 

diblu
20. Dibluri pentru brăţări
21. Cârlig pe căprior
22. Cârlig universal
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1. Elemente ale sistemului 
INGURI



INGURI 125/87

INGURI 150/100

87

100

90

80

dimensiuni în mm

150

125

Instrucţiuni de asamblare                                                                      Sistem pluvial din oţel INGURI  

4

2. Specificaţiile tehnice ale 
sistemelor de jgheaburi INGURI

Sistemele INGURI 125/87şi 150/100, 
sunt sisteme pluviale complete, fabricate 
din oţel de cea mai bună calitate, acoperit 
cu peliculă protecţieşi vopsea pe ambele 
părţi. Toate elementele sistemului 
de drenaj sunt ingenios proiectateşi 
permit cu ușurinţă ansamblarea corectă 
a sistemului. Forma şi adâncimea 
jgheaburilor permit scurgerea eficientă 
a apei chiar şi în timpul precipitaţiilor 
intense şi de lungă durată.
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3. Unelteşi accesorii 
recomandate

Înainte de a începe montarea, vă rugăm 
să vă pregătiţi accesoriile prezentate în 
imaginile alăturate.

RYS.1 Unelteşi accesorii recomandate

MAșINĂ DE ÎNșURUBAT,şURUBURI

FIERĂSTRĂU PENTRU METAL

CLEșTE, FOARFECĂ PENTRU METAL

ECHIPAMENT PENTRU ÎNDOIREA CÂRLIGELOR

MARKER

NIVELĂ SPRAY PENTRU LUBRIFIERE

FIR DE TRASARE

ECHIPAMENT PENTRU  
EXECUTAREA  ORIFICIILOR  
DE SCURGERE ÎN JGHEABURI

MAșINĂ DE NITUIT, NITURI
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4. Instalarea cârligelor pentru    
      jgheaburi

Cârligele pentru jgheaburi la căpriorişi 
la îmbinările de capăt se instalează la 
distanţe care nu depășesc 500 mm.

max 500 mm

max 500 mm

~25 mm

FIG. 2 POZIȚIONAREA CÂRLIGELOR PENTRU JGHEABURI

FIG. 3 DETERMINAREA PUNCTELOR DE ÎNDOIRE 
 A CÂRLIGELOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Atunci când se instalează cârligele 
pentru jgheaburi, trebuie să se asigure 
o pantă descendentă spre burlane. 
Acest lucru este important pentru a 
asigura permeabilitatea sistemului de 
jgheaburi, care - dacă nu se menţine 
panta recomandată - poate fi afectată de 
frunzele căzute sau de alte resturi. Cea 
mai mică pantă recomandată este de 3-5 
mm la 1 m de jgheab.  Pentru a asigura o 
înclinare corectă a jgheabului, cârligele 
pentru jgheab trebuie să fie îndoite 
peste căpriori la înălţimea stabilită pentru 
fiecare cârlig. Pentru a determina locul 
de îndoire al fiecărui cârlig, se calculează 
mai întâi numărul de cârlige pentru o 
anumită pantă, apoi se amplasează unul 
lângă altul, se trasează o linie dreaptă 
la înălţimea curburii primului cârligşi o 
a doua linie dreaptă care se abate de la 
prima, astfel încât, după ultimul cârlig, 
distanţa dintre linii să exprime panta care 
trebuie obţinută într-o anumită secţiune. 
Această linie va determina unde sunt 
îndoite cârligele (a se vedea fig. 3). 

INDICAŢIE DE MONTARE

Se recomandă numerotarea cârligelor 
pentru a evita confuziile în ordinea de 
montare. 
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Pentru a îndoi cârligele în mod 
corespunzător, se recomandă să se 
utilizeze un îndoitor de cârlige (fig. 4). 
Atunci când îndoiţi cârligele, reţineţi că 
marginea frontală a jgheabului trebuie 
să fie cu 6 mm mai joasă decât marginea 
posterioară. Poziţia corectă a jgheabului 
este prezentată în fig. 5. 

FIG. 4 ÎNDOIREA CÂRLIGELOR

FIG. 5 POZIȚIA CORECTĂ A JGHEABULUI
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O metodă alternativă este de a fixa 
primulşi ultimul cârlig pe acoperiș 
la înălţimi a căror diferenţă exprimă 
panta care trebuie obţinută pe distanţa 
respectivăşi de a trage o sfoară între ele. 
Nu uitaţi să puneţi suficientă greutate pe 
sfoară pe ambele părţi. Sfoara va forma 
apoi o linie dreaptă de-a lungul căreia vor 
fi atașate cârligele ulterioare (fig. 8).

Când instalaţi jgheabul pe cârligele de 
căpriori, fixaţi jgheabul îndoind cârligul  
pe marginea sa interioară (fig. 7). 
Jgheabul se fixează în poziţie pe cârligele 
frontale. 

FIG. 8 DETERMINAREA PUNCTELOR DE INSTALARE 
A CÂRLIGELOR CU AJUTORUL FIRULUI DE TRASARE

FIG. 7 FIXAREA JGHEABULUI PE CÂRLIGE

1 m

FIG. 6 FIXAREA CÂRLIGELOR PENTRU JGHEABURI

min. 2 buc. / cârlig

Cârligele trebuie să fie fixate pe scândura 
frontală sau pe căpriori cu cel puţin 
douăşuruburi fiecare (fig. 6).
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O operaţiune care trebuie efectuată 
cu o atenţie deosebită este pregătirea 
orificiului în jgheab - în locul unde va fi 
montat burlanul. 
Producătorul oferă un echipament 
dedicat pentru executarea orificiilor 
(fig. 9), care simplifică semnificativ 
executarea orificiilor de scurgere. Lama 
de profil adecvat permite tăierea dintr-o 
singură mișcare a unui orificiu cu raza 
potrivită, care nu necesită nici o prelucrare 
ulterioară.

O metodă alternativă este de a tăia 
orificiul cu un ferăstrău pentru metal. 
După ce a fost determinată locaţia 
scurgerii jgheabului, marcaţi dimensiunea 
orificiului cu un marker, amplasândşi 
conturând burlanul (fig.10). Apoi 
tăiaţi orificiul pentru burlan în jgheab. 
Se recomandă să se taie orificiul cu un 
ferăstrău pentru metalşi să se prelucreze 
cu un foarfece vibrator de tip Nibbler. 
Marginile orificiului trebuie să fie îndoite 
spre exterior (fig. 11). 

FIG. 9 TĂIEREA ORIFICIULUI DE SCURGERE DIN JGHEAB 
CU UN ECHIPAMENT PENTRU EXECUTAREA ORIFICIILOR

FIG. 10 CONTURAREA BURLANULUI PENTRU A DETERMINA 
DIMENSIUNEA ORIFICIULUI DE SCURGERE.

FIG. 11 ÎNDOIREA MARGINILOR ORIFICIULUI

Atenţie! Este inacceptabil să se 
utilizeze un polizor unghiularşi alte 
dispozitive care provoacă un efect 
termic (creștere bruscă a temperaturii) 
pentru tăiereaşi orice prelucrare a 
jgheaburilorşi a altor componente 
ale sistemului - acest lucru poate 
deteriora stratul organicşi de zincşi, în 
cele din urmă, poate iniţia procesul de 
coroziune.

5. Poziţionarea burlanului  
pe scurgerea jgheabului.
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La instalarea jgheabului pe burlan, 
așezaţi marginea sa exterioară (în raport 
cu peretele clădirii) peste marginea 
burlanului (fig. 12), apoi introduceţi 
burlanul în orificiul jgheabuluişi fixaţi-l 
prin plierea „mustăţilor” pe marginea 
interioară a jgheabului (fig. 13). 

FIG. 12 AMPLASAREA BURLANULUI PE MARGINEA 
ORIFICIULUI DE SCURGERE

FIG. 13: AMPLASAREA ȘI FIXAREA JGHEABULUI PE 
BURLAN 

FIG. 14: JGHEABUL CU BURLAN PE CÂRLIGE

max: 
150 mm

Asiguraţi-vă că cârligele pentru 
jgheaburi sunt poziţionate suficient 
de aproape pe ambele părţi ale 
scurgerii. Pentru a asigura o rezistenţă 
adecvată, distanţa dintre scurgereşi 
cârlige nu trebuie să depășească 150 
mm (fig. 14).
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6. Instalarea capacului de capăt 
al jgheabului

Înainte de instalarea jgheabului, 
determinaţi unde va fi instalat obturatorul 
jgheabului, apoi atașaţi-lşi, în baza poziţia 
orificiilor de nituire din fabrică din acesta, 
determinaţi poziţia orificiilor din jgheab 
(fig. 15). 

Atenţie! Instalarea finală a obturatorul 
jgheabului se face pe jgheabul deja 
instalat pe cârlige. 

Obturatorul jgheabului este instalat la 
capătul jgheabului montat pe cârlige. 
Sistemul INGURI are un obturator 
universal pe ambele părţi, astfel încât, 
după ce se stabilește în ce „ureche” intră 
marginea exterioară curbată a jgheabului, 
a doua ureche trebuie tăiată așa cum se 
arată în fig. 17.  

FIG. 15 MARCAREA LOCAȚIILOR ORIFICIILOR PENTRU NITURI

FIG. 16: PREGĂTIREA ORIFICIILOR PENTRU NITURI

FIG. 17 TĂIEREA URECHII CAPACULUI
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Un pas important este aplicarea spray-ului 
lubrifiant INGURI pe partea de cauciuc 
(garnitura) obturatorului (fig. 18). Apoi, 
se amplasează dopul pe jgheabşi - după 
ce a fost determinată poziţia corectă - se 
fixează în jgheab. Jgheabul se modelează 
cu un clește pentru tablă astfel încât să 
se prindă pe fixarea obturatorului (fig. 
19), iar fila rămasă după tăierea urechii 
se îndoaie pe suprafaţa exterioară a 
jgheabului, așa cum se arată în fig. 20. 

FIG. 18 APLICAREA SPRAY-ULUI LUBRIFIANT INGURI PE 
GARNITURA OBTURATORULUI ȘI MONTAREA CAPACULUI  
PE SISTEM

FIG. 19 MODELAREA CURBURII JGHEABULUI  
ȘI NITUIREA OBTURATORULUI

FIG. 20 ÎNDOIREA FILEI OBTURATORULUI
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7.  Îmbinarea jgheaburilor

Sistemul de jgheaburi INGURI oferă o 
metodă simplă, dar foarte eficientă de 
îmbinare a două secţiuni de jgheab sau 
jgheabşi colţar. Inovaţia acestei metode se 
bazează pe utilizarea unui stabilizator de 
conectare (fig. 21). Acesta se introduce 
în elementele îmbinate, asigurând 
rigiditateşi o foarte bună aderenţă. 
Pulverizaţi spray-ul de lubrifiere INGURI 
(fig. 22) pe garnitura de racordare a 
jgheabuluişi deplasaţi-o în poziţia dorită, 
după care fixaţi-o.
De asemenea, nu uitaţi să amplasaţi 
cârligul la distanţa corectă faţă de 
îmbinarea prevăzută (150 mm de la 
marginea racordului - fig. 23). Pentru a 
obţine o mai bună etanșare a îmbinării, 
se recomandă să se aplice două role de 
silicon pe partea dreaptăşi pe partea 
stângă a acesteia. 

FIG. 21 UTILIZAREA STABILIZATORULUI DE CONECTARE

FIG. 22 APLICAREA SPRAY-ULUI LUBRIFIANT PE 
GARNITURA DE RACORDARE A JGHEABURILOR

FIG. 23 CONECTAREA JGHEABURILOR

max: 150 mm
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FIG. 24 CONECTAREA JGHEABULUI CU COLȚARUL

FIG. 24 CONECTAREA JGHEABULUI CU COLȚARUL

Caşi în cazul îmbinării jgheabului, 
stabilizatorul de îmbinare (fig. 24) trebuie 
utilizatşi la îmbinarea dintre jgheabşi 
colţar, prin introducerea acestuia în 
elementele îmbinate.
Garnitura de racordare a jgheabului 
trebuie pulverizată cu spray de lubrifiere 
INGURI.

De asemenea, nu uitaţi să amplasaţi 
cârligele la o distanţă adecvată faţă 
de îmbinare (150 mm de la marginea 
racordului - fig. 25). Pentru a obţine o mai 
bună etanșare a îmbinării, se recomandă 
să se aplice două role de silicon pe partea 
dreaptăşi pe partea stângă a acesteia. 
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8.  Instalarea coturilorşi a 
burlanelor

După instalarea jgheabului împreună cu 
scurgerea burlanului pe cârlige - dacă 
este necesar - montaţi coturile, instalând 
între acestea prelungirea burlanului cu o 
lungime aleasă pentru a obţine distanţa 
corectă a burlanului faţă de peretele 
clădirii (fig. 26). Această distanţă 
depinde de tipul de cleme utilizat.

Prima clemă trebuie să fie instalată la cel 
puţin 150 mm sub cot (fig. 26). Burlanul 
trebuie instalat pe perete cu cel puţin 2 
cleme pentru fiecare ţeavă (fig. 27). 
Distanţa dintre cleme nu trebuie să 
depășească 200 cm.

FIG. 26 MONTAREA COTURILOR PENTRU BURLAN

FIG. 27 MONTAREA BURLANULUI

max: 150 mm
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Se recomandă să se păstreze o distanţă 
de min. 200 mm între solşi scurgere (fig. 
28).
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FIG. 28 MONTAREA SCURGERII
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