
Періодичне обслуговування	  металевої	  
водозливної системи	  "Акведук"	  

Важливо проводити чистку будь-якої водозливної системи, так як це збільшує термін її 
служби, забезпечить безперешкодний стік води і зменшить ймовірність пошкодження 
водозливу.	  

При забрудненні водозливної системи, сміття і особливо листя, сприятимуть 
збереженню вологи і утворенню високолужного середовища під сміттям, яке буде 
приводити до більш інтенсивної корозії поверхні.	  

Водозливну систему необхідно чистити мінімум два рази на рік, бажано навесні і 
восени. Якщо Ви плануєте тільки одну чистку, оптимальним буде чистити водозлив 
пізньої осені, після того, як дерева скинуть листя.	  

Періодичне чищення водозливних систем є економічно доцільним, якщо виконана 
правильно, то це забезпечить максимально можливий термін служби водозливної 
системи.	  

Ви можете здійснювати перевірку і технічне обслуговування своїми силами або Ви 
можете довірити цю роботу фахівцю.	  

Для чищення виберіть сухий день, щоб листя можна було видалити рукою або 
підручними засобами.	  
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Увага!	  Запобіжні заходи:	  

• Очистку водозливних систем необхідно проводити в довгих рукавичках, щоб 
уникнути порізів об гострі металеві області. Використовуйте взуття з 
неслизькою підошвою.	  

• Заборонено проводити чистку водозливних систем у мокру, вітряну або 
снігову погоду.	  

• Дотримуйтесь всіх запобіжних заходів під час роботи на висоті і робіть це 
тільки в тому випадку, якщо Ви комфортно себе почуваєте на рівні скатної	  
покрівлі	  

• Якщо Ви не впевнені, що зможете зробити чистку водозливів самі, 
зверніться до професіоналів!	  

• Дозволено використовувати виключно пластмасові щітки або скребки	  

Рекомендований	  порядок	  чищення:	  
1. У першу чергу очистіть ринву біля воронки, так як найбільш імовірно, що саме там 
буде збиратися сміття.	  

Будьте готові видалити шари засохлого листя та інше сміття. Якщо Ви зіткнулися з 
подібним видом засмічення, спробуйте видалити його тиском води з шланга, але будьте 
обережні, щоб не змити тверді частинки в зливні труби, де вони можуть застрягти.	  

2. Після того як Ви прочистили ринву, акуратно промийте їх за допомогою шланга. Це 
дозволить	  Вам зрозуміти, чи добре йде вода чи десь вона застоюється.	  

Додатково можна використовувати звичайні засоби для миття посуду або промисловий 
миючий засіб для очищення елементів водозливу.	  

Увага! Сильніші розчини, ніж ті, які рекомендовані, можуть пошкодити фарбу: заборонені 
до використання органічні розчинники або абразивні чистячі засоби.	  

Ретельно промийте, щоб видалити залишки миючого засобу.	  

Пташині гнізда також можуть бути проблемою. Приберіть старе гніздо і промийте ринву. 
Перед тим, як птахи будуть вити нове гніздо, прив'яжіть мотузку до покрівельного звису 
та спустіть до того місця, де було старе гніздо. Птахи не люблять, коли щось звисає над 
їх головами, і знайдуть інше місце.	  

3. Якщо зливне коліно забите, необхідно його вичистити, щоб запобігти ще більш 
сильному засміченню. Спробуйте вичистити його вручну, знизу. Якщо цей метод не 
допомагає, візьміть шланг і спробуйте вибити "пробку" максимальним тиском води, 
знизу.	  

Якщо цей метод не допомагає, спробуйте пробити "пробку" знизу водопровідним щупом. 
Якщо нічого з перерахованого вище не допомагає, зніміть водозливну трубу і спробуйте 
визначити причину засмічення.
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