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Ripstaal canal de drenagem é uma calha de drenagem constituída por um elemento de calha em 
plástico (PVC) e uma grelha design em alumínio. Esta calha tem aplicação ao redor da casa onde não 
há cargas de tráfego. 
A água proveniente da calha de drenagem DLT Starline pode ser escoada, por exemplo, para o esgoto 
ou um sistema de infiltração. Isso é possível por meio de saídas de drenagem laterais ou verticais.
Ao drenar a água para um sistema de infiltração, estará também a trabalhar de forma sustentável e a 
melhorar o equilíbrio hídrico do solo.

Ripstaal canal de drenagem oferece a possibilidade 
de saída de drenagem lateral e vertical. A saída 
lateral está integrada na placa terminal e a saída 
vertical em um elemento de ligação. Para a saída 
vertical, faça um furo de Ø45 mm no fundo da calha 
utilizando uma serra craneana. Para isso decida 
precisamente onde será colocado o elemento de 
ligação.

ATENÇÃO:
Conecte um máximo de 6 metros de calhas de drenagem 
a uma saída vertical e um máximo de 5 metros a uma 
saída lateral. Uma barreira de odores pode ser criada por 
meio de um sifão na ligação com o esgoto de águas 
residuais.

Faça uma vala de aproximadamente 15 cm de 
profundidade para o fundamento. O fundamento 
deve ter as dimensões mínimas de 5 cm de altura e 
10 cm de largura.

Deite na vala areia estabilizada na proporção 1 : 3 
(cimento : areia). Deite a mistura até à altura 
desejada. Encaixe os elementos de ligação na calha e 
ajuste o conjunto para a altura correta. Preencha a 
vala com argamassa de cimento e areia até a borda 
inferior do pavimento, sempre com a grelha 
colocada nos elementos da calha!

Compacte cuidadosamente a argamassa à volta da 
calha, mantendo a calha na sua forma original.  

DICA:
Para pavimentos novos aconselhamos a tensionar 
um fio para determinar o nível de altura. Coloque 
a grelha sempre 3 mm abaixo do fio.

Para instalar a calha em um pavimento existente, 
recomendamos fazer um gabarito de madeira com a 
altura desejada para o nivelamento.
Se a calha for colocada ao longo de uma parede 
elevada, a aresta do elemento de ligação desse 
lado deve ser aparada.

A calha com a grelha pode ser encurtada para 
qualquer comprimento desejado utilizando-se uma 
serra.
As placas terminais são fixadas nas extremidades da 
linha da caleira. Devido à diferença no coeficiente de 
expansão térmica do plástico (calha) e do alumínio 
(grelha), é possível que o comprimento da calha em 
relação à grelha seja ligeiramente diferente.

Todas as partes de plástico podem ser unidas de 
forma estanque utilizando-se cola para PVC.

Dependendo do endurecimento escolhido, entre 
outros fatores, os vãos laterais da calha deverão 
ser preenchidos com areia de pavimentação ou 
areia estabilizada.
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