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Επικάλυψη 10-15cm

Συγκόλληση

Γωνία εξωτερική

Στηρίγματα ανά 0,7-1m

Απορροή
Τάπα

Λούκια

Δακτυλοειδή στηρίγματα στην αρχή ενδιάμεσα ανά 2-3m και στο τέλος

Τάπα

Οδηγίες τοποθέτησης χάλκινης υδορροής

Στοιχεία μιας σωστής χάλκινης υδρορροής
Οι υδρορρόες χαλκού έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση 
και είναι εξαιρετίκα ανθεκτικές χάρη στις φυσικές και 
μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου. Επίσης, χάρη και πάλι 
στο χαλκό δεν υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις απο τις 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Τα τυποποιημένα τεμάχια 
των υδρορροών έχουν συνήθως μήκος 3-4m. Ενώνονται 
μεταξύ τους με συνδυασμό συγκόλλησης και πριτσινώματος. 
Η επικάλυψη των δύο συγκολούμενων κομματιών πρέπει να 
είναι 10 -15mm.

■  Η υδρορρόη χαλκού στηρίζεται στη στέγη με κατάλληλα 
στηρίγματα τοποθετημένα ανά μέτρο  περίπου, ανάλογα
με την περίπτωση

Απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα
Οι υδρορρόες χαλκού που είναι κατάλληλες για τις κλιματολογικές συνθήκες 
της χώρας μας, ακολουθούν τις προδιαγραφές DIN 18460. Κατασκευάζονται 
από ταινίες χαλκού πάχους 0,6mm και μετά την κατασκευή τους αποκτούν 
τις διαστάσεις του παρακάτω πίνακα και επεξηγούνται στο σχήμα 1:

■  Συνιστάται η χρήση στηριγμάτων με κλιπς στις άκρες
τα οποία λυγίζουν και πιάνουν καλύτερα την υδρορρόη

■ Τα κατακόρυφα λούκια πρέπει να τοποθετούνται 
συμμετρικά έτσι ώστε να δέχονται την ίδια ποσότητα νερού 

■  Τα λούκια στηρίζονται στον τοιχο με κατάλληλα 
δακτυλιοειδή στηρίγματα τοποθετημένα στην αρχή
και στο τέλος τους, καθώς και ενδιάμεσα ανά 2-3m
όταν το μήκος τους είναι μεγάλο

■  Τα λούκια ενώνονται με τις υδρορρόες με ειδικά κατα-
σκευασμένα χωνιά (απορροές), που τοποθετούνται αφού 
πρώτα τρυπιθούν οι υδρορρόες στα κατάλληλα σημεία

■  Οι απορροές δεν συγκολλούνται με τις υδρορρόες
και τα λούκια, για να απορροφάται η διαστολή τους
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Oδηγίες τοποθέτησης χάλκινης υδορροής

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

■  Φροντίζουμε να δώσουμε μια κλίση στην υδρορροή
της τάξης 0,5%. Τραβούμε ράμα ξεκινώντας από 0 κατεβαί-
νοντας προς την κατέυθυνση της απορροής ανάλογα
με τα μέτρα μήκους που έχουμε

■  Εάν έχει τοποθετηθεί το κεραμίδι χρειάζονται δύο τσακίσματα

■  Τα στηρίγματα τοποθετούνται ανά 70-100cm ανάλογα
με την περίπτωση. Σε περιοχές όπου  έχουμε συχνές χιονο-
πτώσεις, τοποθετούμε  τα στηρίγματα σε πιο κοντινά σημεία

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

■  Εάν δεν έχει τοποθετηθεί το κεραμίδι τότε χρειάζεται ένα 
τσάκισμα στα στηρίγματα

■  Για να διαμορφώσουμε το τσάκισμα στα στηρίγματα τα 
τοποθετούμε παράλληλα το ένα δίπλα στο άλλο

■  Τραβάμε μια κάθετη νοητή γραμμή στα στηρίγματα (μπλέ),
και μια δέυτερη (κόκκινη) ενώνοντας το σημείο 0 με το απαι-
τούμενο σημείο απόκλησης (π.χ. για μήκος μετώπης 6m
η διαφορά είναι περιπού 3cm). Η κόκκινη ευθεία που ενώνει 
απο τα δύο σημεία, ορίζει το σημείο κουρμπαρίσματος
σε κάθε ενδιάμεσο στήριγμα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
■  Συνδέουμε το πλαϊνό καπάκι τρυπώντας το με 2 mm τρυπάνι
■  Τοποθετούμε χάλκινο πριτσίνι με τον πριτσιναδόρο
■  Αλλοίφουμε λίγο αποξειδωτικό με το βουρτσάκι

Ενδεικτικός υπολογισμός υλικών
Αφού μετρήσουμε το έργο υπολογίζουμε τα υλικά που θα 
χρειαστούμε αμέσως μετά προχωρούμε σταδιακα στην 
κατασκευή και τοποθέτηση της υδρορροής για παράδειγμα σε 
μια κατοικία που το εμβαδόν της στέγης της είναι 10  x 12 και 
το ύψος της 3m. Θα χρειαστούμε τα κάτωθι υλικά:

Οριζόντια                               4m  x 11 = 44m

Στηρίγματα υδρορροής   48 τεμάχια

Γωνίες εξωτερικές   4 τεμάχια

Απορροές    2 τεμάχια

Καμπύλες    6 τεμάχια

Σχάρες     2 τεμάχια

Κάθετο λούκι    3m x 2 = 6m

Στηρίγματα κάθετου λουκι   4 τεμάχια
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
■  Ανοίγουμε λίγο το ένα άκρο με έναν ζουμπά

■  Κλείνουμε ελαφρα το άλλο άκρο με μία πένσα

■  Ενώνουμε τα δύο τμήματα αφού εξασφαλίσουμε
μια διείσδυση περίπου 5-10cm

■  Κλείνουμε το ανοιγόμενο άκρο με μια πένσα

■  Κολλάμε με μαλακή κόληση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
■  Ανοίγουμε μια οπή στο σημείο που θέλουμε να 
τοποθετήσουμε την απορροή

■  Αφαιρούμε με το ψαλίδι το σημείο που έχουμε σημαδέψει

■  Αποτέλεσμα ανοίγματος οπής 80mm

■  Τοποθετούμε το εξαρτήμα της απορροής Β

■  Αναδιπλώνουμε τα άκρα της απορροής προς την υδρορροή

■  Αποτέλεσμα αναδίπλωσης των άκρων της απορροής

■  Τρυπάμε την απορροή στο επάνω σημείο αριστερά και δεξιά

■  Πριτσίνωμα απορροής

■  Τοποθετούμε την υδρορροή στα στηρίγματα και την 
στερεώνουμε  διπλώνοντας τα ελάσματα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ
■  Μετρούμε την απόσταση απο τον τοίχο

■  Τοποθετούμε τις καμπύλες

■  Τοποθετούμε τα στηρίγματα

■  Τοποθετούμε μούφα για εύκολη επέκταση

■  Στο τελείωμα μπορούμε να τοποθετήσουμε μια καμπύλη ώστε 
να κατευθύνουμε όπου θέλουμε την ροη των βρόχινων νερών

■  Ολοκλήρωση της κατασκευής
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