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1  Acél 2  Horganyréteg 3  Primer réteg 4  Passziváló réteg 5  Prelaq NOVA

Jellemző Érték Szabvány

Felhasználás Kültéri -

Felület vastagsága 50 µm/50 µm ISO 2808

Felületvastagság tűrése 6 µm EN 10 169-1

Fényesség 40 EN 13523-2

Minimális belső hajlítási sugár 1T (sötét) - 2T (fényes) EN 13523-7

Minimális kialakítási hőmérséklet + 15 °C -

Ütésállóság 8 EN 13523-5

Keménység HB-F EN 13523-4

Maximális munkakörnyezeti hőmérséklet + 100 °C -

UV-állósági besorolás Ruv3 prEN 10169-2

Korrózióállósági besorolás RC4 prEN 10169-2

Színingadozási hőmérséklet + 100 °C -

A BILKA ereszcsatorna-rendszer mindkét oldalán tökéletes időállóságot biztosító, 
többrétegű bevonattal védett tűzihorganyzott acélból készül. Az elemek összeillesztési 
rendszere egyszerű, gyors és hatékony, továbbá megakadályozza, hogy a csapadék 
ráfolyjon az épület homlokzatára, beszivárogjon az épület alapzatába és falazatába, 
megóvva így a teljes építményt, ezáltal meghosszabbítva annak élettartamát.

A BILKA rendszer elemeit svéd technológia szerint gyártjuk, és mindkét oldalán horganyzott 
(275 g/m2), Prelaq Nova (2 x 50 mikron) bevonattal ellátott csúcsminőségű svédacélból (0,6 
mm-es vastagsággal) készítjük. A Prelaq Nova bevonatnak köszönhetően a termékek 
felülete különlegesen sima, színstabilitása rendkívül magas, valamint kivételes ellenálló 
képességgel bírnak az esővel és a levegőben levő szennyező anyagokkal szemben.

Az fémlemezt védő öt réteg minden egyes elemnek korrózióállóságot, valamint rendkívül 
hosszú élettartamot biztosít. Ennek köszönhető, hogy a BILKA rendszer rendkívül hosszú 
ideig megőrzi ellenálló képességét, és karbantartása csupán az ereszcsatornák 
letisztításából áll.

A BILKA ereszcsatorna-rendszert két méretben – 150/100 és 125/90 – és 
12 színváltozatban gyártjuk. A méret- és színváltozat-választéknak 
köszönhetően számtalan egyedi kombinációt lehet kialakítani, melyek a 
lehető legjobban illeszkednek a tető színéhez.

RAL 8004 
Rézbarna 

(742) 

RAL 6020 
Krómzöld 

RAL 3005 
Borvörös 

RAL 8017 
Csokoládébarna 

RAL 9005 
Mélyfekete 

RAL 9010
Tiszta fehér 

RAL 7011 
Vasszürke 

RAL 9006
Fehéralumínium 

RAL 8003  
Agyagbarna 

RAL 3009 
Oxidvörös 

(758)

RAL 3011 
Barnásvörös

SZÍNVÁLASZTÉK

RAL 8019 
Szürkésbarna 

(387)

*A színek eltérhetnek a valóságtól. A biztonság kedvéért kérje a színskálát a BILKA forgalmazótól.
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Ereszcsatorna-rendszer 
elemek

2

3

4

 Csatorna
Keresztmetszet 

150 mm
125 mm

 Lefolyócső

 Belső/külső szeglet

Szög 

150 mm
125 mm

90°

 Hosszabbító

Hossz 

100 mm
90 mm

1000 mm

 Csatorna véglemez

150 mm
125 mm

 Csatornatartó5 Kombinált csatornatartó

150 mm
125 mm

Ereszcsatlakozási 
elem

Csatorna-lefolyó 

150/100 mm

125/90 mm

6

66

150 mm
125 mm

Hossz 

2000 mm
4000 mm

100 mm
90 mm

Hossz 

3000 mm
4000 mm

150 mm
125 mm

Hossz 

210 mm
160 mm

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

összekötő csonk
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 Csatorna perem

 60 fokos könyök

100 mm
90 mm

 Lefolyó elágazócsonk

100 mm
90 mm

Vízgyűjtőüst

100 mm
90 mm

 Csőbilincs

100 mm
90 mm

Kifolyó könyök

100 mm
90 mm
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Hossz 

150 mm
125 mm

210 mm

10

7

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet 

Keresztmetszet Keresztmetszet 
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ERESZCSATORNA-RENDSZER  
FELSZERELÉSE
A tartók felszerelése:
• A gerendákra, szélekre vagy lécekre szereléskor használandó 201-es tartókat meg 

kell hajlítani, hogy az ereszcsatornának megfelelő lejtést kapjunk (3–5 mm/fm).

• A kombinált tartókat közvetlenül az első gerendára való felszerelés esetén kell 
használni, az ereszcsatornának megfelelő lejtést biztosítva (3–5 mm/fm).

• A tartókat 60–90 cm-enként kell elhelyezni, míg a végtartókat az ereszcsatorna 
végétől kb. 10 cm-re kell felszerelni.

• A szöglet mindkét oldalára egy-egy tartót kell felszerelni.

• A tartók felszerelését a végtartók becsavarozásával kell kezdeni, majd ezek közé 
egy zsinórt kell kifeszíteni, így jelölve meg a többi tartó elhelyezési vonalát.

• Amennyiben két lefolyócső kerül felszerelésre ugyanarra a csatornára, a tartókat a középponttól 
  kiindulva kell felszerelni, ügyelve arra, hogy megőrizzük a két lefolyócső felé irányuló lejtést.

A csatlakozások felszerelése:
• Az ereszcsatornán jelöljük meg azt a pontot, ahova a csatlakozást helyezzük, 

majd fűrésszel vagy ollóval vágjuk ki a lyukat a 3-as ábra szerint 
(ne használjunk körfűrészt).

• A kivágott lyuk szegélyét hajlítsuk kifelé, hogy a víz a csonk felé folyhasson.

• A csatlakozócsonkot az ereszcsatornára úgy szereljük fel, hogy a behajlított
szegély az ereszcsatorna külső hajlított részébe illeszkedjen. Nyomjuk le az 
ereszcsatornát, és a lemezkék végét az ereszcsatorna belső szegélye 

Az ereszcsatorna, a szögletek és a véglemezek felszerelése:
• Az ereszcsatornák és szögletek felszerelését annál az ereszcsatornával kezdjük, 

melyre már felszereltük a gyűjtőelemet úgy, hogy az ereszcsatorna külső részét 
a tartón levő lyukba illesztjük, majd külső szegélyét lenyomjuk a rögzítőelembe. 
Ezután szereljük fel a többi csatornát és szögletet.

• Csatlakoztassa a csatornákat a csatlakozóelemmel, és tömítse a csatornák és 
szögletek közötti illeszkedéseket. A csatlakozásoknak a tartóktól egyenlő 

 távolságra kell elhelyezkedniük.

• A csatlakozóelem felszerelésekor hátulról kell kezdeni az elhelyezést, hogy 
a tömítőelem mindkét csatornát befogja. Ezután kell lezárni az elülső részt a 
biztonsági lemezke bezárásával.

• A hőmérsékletingadozások miatti méretváltozás ellensúlyozása érdekében, 
az ereszcsatornákat és szögleteket egymástól 2–3 mm-re szereljük fel.

• A véglezárókat az ereszcsatornák végére szereljük fel, és az ívelt mélyedésekbe 
helyezzünk egy kevés szilikont. Ezután helyezzük fel a véglemezt, és nyomjuk 
rá az elülső fület az ereszcsatorna szegélyére, míg a hátsó fület az ereszcsatorna 

A lefolyócsövek felszerelése:
• A falra zsinórt rögzítsünk. Ezt követve fogjuk felszerelni a csatornát. Azután 

felszereljük a lefolyócső bilincsét, megjelöljük annak rögzítési helyét, és 
előkészítjük a szerelési lyukakat. A bilincset tipli segítségével szereljük fel. 
Ha a rendszert polisztirollal hőszigetelt falra szereljük, megfelelő hosszúságú 
ankercsavart használjunk a rendszert polisztirollal hőszigetelt falra szereljük, 

• A lefolyócső első bilincsét a cső felső részére szereljük, míg az utolsót a kifolyó 
könyök fölé. A bilincsek közötti távolság nem haladhatja meg a 3 métert.

• A bilincsek felszerelése után a csöveket a biztonsági ékek beillesztésével 
kell rögzíteni.

• Ezután a lefolyócső végére fel kell szerelni a kifolyó könyököt.

Vigyázat: Ne feledjük alaposan kitisztítani az ereszt, eltávolítva a lemez levágásából 
származó fémmaradványokat és fémforgácsot. Ellenkező esetben ezek 
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irányába hajlítva szereljük fel a csatornát.

mögé hajlítsuk le.

megfelelő hosszúságú ankercsavart használjunk.

megrozsdásodhatnak, és a lemezfelület színének elváltozását idézhetik elő.
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ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A garancia a BILKA STEEL által Magyarország területén kiszállított termékekre vonatkozik. A BILKA 
STEEL nem vállal garanciát az alábbi okok vagy mulasztások miatt bekövetkezett közvetlen vagy 
közvetett károkért:

A termékeket korróziós környezetben vagy más anyagokkal, mint pl. nedves betonnal, rézzel, vakolattal, festékkel 
való hosszantartó érintkezés miatt vegyhatás érte.

A termékek mechanikai vagy egyéb jellegű módosulást szenvedtek a szállítás, anyagmozgatás vagy nem 
megfelelő tárolás során (amennyiben nem a BILKA STEEL okolható ezekért).

A BILKA STEEL előfestett termékek vágása csiszolókoronggal vagy más, olyan vágóeszközzel történt, amely a 
megmunkált darabok túlzott helyi felmelegedését okozza.

Géppel történő hajlítás esetén a BILKA STEEL termékek -10 foknál alacsonyabb hőmérsékleten kerültek 
megmunkálásra.

Kézzel történő hajlítás esetén a BILKA STEEL termékek +5 foknál alacsonyabb hőmérsékleten kerültek 
megmunkálásra.

A tárolás és beépítés során a termékek hosszantartóan érintkeztek nedves betonnal, rézzel, talajjal, más maró 
hatású anyagokkal, valamint állandóan vagy hosszasan vízzel érintkeztek.

A használat során nem kerülték el a termékek érintkezését nedves betonnal, rézzel, talajjal, más maró hatású 
anyagokkal.

A BILKA STEEL termékeket 45 napon túl szabad térben tárolták.

A BILKA STEEL termékeket 180 napon túl zárt térben tárolták.

A garancia nem terjed ki a BILKA STEEL által nem támogatott és szállított kiegészítők használata, valamint a 
hibás beépítés által okozott károkra.

A garancia nem terjed ki a vis major helyzetekben, mint háború, lázadások, természeti katasztrófák, tűzvészek 
esetén bekövetkező károkra.

A garanciális jogok érvényesítéséhez a vevő a BILKA STEEL termékek hibájáról történő értesítéshez köteles 
mellékelni a jelen Garancialevél eredeti példányát (helyesen kitöltve és aláírva mind a BILKA STEEL képviselő, 
mind pedig a vevő által), és a termékek vásárlását igazoló eredeti számlát, valamint a beépítésre vonatkozó 
számlát.
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