
Systemy rynnowe – na co zwrócić uwagę przy
zakupie?

Budowa domu to nie przelewki. Wymaga bardzo dużo zaangażowania,
ponieważ jest to inwestycja na lata, a czasem na całe życie. Dlatego warto jest
się zainteresować nie tylko kwestią estetyczną, ale również jakością
zastosowanych materiałów. W tym artykule skupimy się na jednym z
ważniejszych elementów dachu czyli na systemie rynnowym.

Rynny powinny skutecznie spełniać swoją funkcję, a więc sprawnie odprowadzać wody opadowe z
połaci dachowych. Odpowiedni dobór systemu może wydawać się skomplikowany, jednak tak
naprawdę potrzebna nam jest tylko powierzchnia dachu oraz informacja o liczbie połaci. Producenci
często zapewniają klientom dostęp do programu, który automatycznie oblicza jakie rozmiary rynien
będą najbardziej odpowiednie. W doborze również pomogą  fachowcy firmy lub zaufany dekarz.

Kolejnym krokiem jest wybór materiału. Zdecydowanie najtańszą opcją będzie rynna wykonana z
PVC. Tworzywo sztuczne jest lekkie, co ułatwia montaż, nie koroduje, a konserwacja nie jest
wymagająca. Jego zdecydowanym minusem jest mała odporność na duże różnice temperatur – upały
powodują odkształcenia, a podczas dużych mrozów materiał kruszeje i jest podatny na uszkodzenia.
Stopy metali są z kolei wytrzymałe na zmienne warunki temperaturowe, ale gorzej radzą sobie z
korozją. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, z jakim stopem mamy do czynienia, ponieważ niektóre
domieszki zapewniają skuteczną ochronę. Doskonałym przykładem są rynny tytan-cynk.
Wykorzystany tutaj stop cynku z domieszką tytanu, miedzi i aluminium sprawia, że materiał jest nie
tylko wyjątkowo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, ale również doskonale radzi sobie z
agresywnym środowiskiem. Dzieje się tak dzięki wytwarzającej się na powierzchni warstwy patyny,
która stanowi skuteczną ochronę przed korozją i kwaśnymi deszczami. Stalowe rynny z powłoką
poliuretanową to oszczędniejsze rozwiązanie i doskonałe połączenie trwałości  stali z barierą
ochronną w postaci powłoki z tworzywa sztucznego. Aluminium jest materiałem stosunkowo lekkim,
co ułatwia montaż. Również wykazuje się wysoką odpornością na kwaśne deszcze i słone mgły. Jest
to jednak plastyczny stop, co sprawia, że duże różnice temperatur mu nie sprzyjają. Najtańszą opcją
spośród metalowych systemów rynnowych jest stal ocynkowana. To trwałe rozwiązanie dla
budynków gospodarczych i hal przemysłowych, jak również w budownictwie indywidualnym.

Oczywiście parametry techniczne to nie wszystko – estetyka jest równie ważna. Pamiętajmy jednak,
że najpierw powinniśmy zdefiniować, czego oczekujemy praktycznie od danego elementu. Takie
podejście zapewni nam spokój i dom wolny od remontów na lata.
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