
 

Lietaus nuvedimo sistemos „Alta-Profil“ privalumai 

 
Plastikinės lietaus nuvedimo sistemos „Alfa-Profil“ eksploatacijos laikas vidutiniškai 

sudaro 25 metus. Per šį laikotarpį plastikiniai lietvamzdžiai visiškai išsaugo savo eksploatacines 

savybes ir reikalauja minimalaus priežiūros. Gaminant lietvamzdžius naudojami ne tik aukštos 

kokybės medžiagos, bet ir specialiosios technologijos, sukurtos kompanijos specialistų. Todėl 

lietaus nuvedimo sistema gali išsaugoti savo eksploatacines savybes temperatūros diapazone nuo -

40oC iki + 40oC. 

Lietaus nuvedimo sistema „Alfa-Profil“ atspari ultravioletiniam spinduliavimui, kadangi jos 

elementų viršutinio sluoksnio dažymas atliekamas superkoncentratais „Cool Colour“ (šilumos 

sugėrimas) metodu, kuris buvo specialiai sukurtas mūsų lietaus nuvedimo sistemai. Tai apsaugo 

lietaus nuvedimo sistemą nuo neigiamų spalvos pasikeitimų. 

Medžiaga, naudojama gaminant „Alta-Profil“ lietvamzdžius, dažytas masėje, todėl nežymūs 

mechaniniai pažeidimai, padaryti montavimo arba eksploatacijos metu, praktiškai nematomi ir 

nereikalauja perdažymo. 

PVC-kompozitas, kuris yra lietaus nuvedimo sistemos pagaminimo medžiaga, ekologiškai 

saugus. PVC-medžiaga atspari korozijai ir lengvos masės, kas padeda surenkant ir montuojant. 

Kompanijos produkcija visiškai atitinka Europos standartus. 

Lietaus nuvedimo sistema „Alta-Profil“ gaminama iš sunkiai užsiliepsnojančių medžiagų, 

kas suteikia jai aukštą atsparumą ugniai. Užgesinant gaisrą, plastikas nedelsiant nustoja tirpti. 

„Alta-Profil“ lietvamzdžių elementai sujungiami tarpusavy be klijų laikantis visiško sandarumo 

reikalavimų. Sandarumas išlieka net esant lietaus nuvedimo sistemos elementų linijiniam 

plėtimuisi. 

Visi tvirtinimo elementai turi guminius sandarinimo įtaisus, kas garantuoja šimtaprocentinį 

lietaus nuvedimo sistemos sandarumą esant skalsiams ir ilgalaikiams krituliams. Kaip guminį 

sandarinimo įtaisą „Alta-Profil“ naudoja, tai suteikia didelį elastingumą ir geresnį sandarumą 

žymiai temperatūrai svyruojant. 

Visi lietaus nuvedimo sistemos „Alta-Profil“ latakai ir vamzdžiai gaminami ekstruzijos 

metodu. Tai reiškia, kad galutiniai gaminiai gaunami reikiamų dydžių, formų ir neriboto ilgio 

polimero lydalo išspaudimo per reikiamo profilio formuojančią galvutę (filjerę) būdu. Visi lietaus 

nuvedimo sistemos fitingai gaminami termoplastų automatais metodu, kai liejimas atliekamas 

slegiant. Ši liejimo technologija puikiai tinka sunkios formos gaminių masinei gamybai, kuriems 

iškeliamas svarbus reikalavimas – tikslus dydžių atitikimas. 



Lietaus nuvedimo sistema „Alta-Profil“ gaminama iš kieto PVC pagal ypatingą receptūrą, 

suteikiančią gaminiui smūginį atsparumą. Importinių priedų naudojimas leidžia žymiai pagerina 

produkcijos šiluminę varžą. Medžiaga išlieka atspari smūgiams ir gali išlaikyti didelį krūvį net esant 

žemai temperatūrai. 

Dar vienas lietaus nuvedimo sistemos „Alta-Profil“išorinis privalumas yra gražūs 

lietvamzdžio elementai ryškios formos. Kiekviena lietaus nuvedimo sistemos detalė turi originalias 

išorės paviršiaus briaunas, kurios suteikia sklandų perėjimą nuo vieno elemento prie kito. Ši 

gaminimo technologija buvo sukurta kompanijos „Alta-Profil“ kartu su lyderiaujančiomis dizaino 

studijomis Vokietijos automobilių pramonės. Dėka to lietaus nuvedimo sistema „Alta-Profil“ 

patraukia savo grožiu ir dizaino originalumu. 

Vienas iš svarbiausių lietaus nuvedimo sistemos „Alta-Profil“ privalumas yra lietvamzdžio 

latako didelis skersmuo (125 mm) ir didelis latako sienelių storis (1,6 mm), būtent dėl to jis 40% 

sunkesnis nei importiniai ir rusiški analogai. Tai suteikia aukštą mechaninį atsparumą, kas leidžia 

išlaikyti didelį sniego krūvį, bei didina pralaidumą. 

Visi lietaus nuvedimo sistemos „Alta-Profil“ elementai turi išilgines standumo briaunas, 

kurios didina sistemos atsparumą, gerina srauto sąlygas, mažina grūsčių atsiradimo rizika, todėl kad 

šios briaunos mažina lietvamzdžio sienelių aplipinimą purvu ir lapais galimybę. 

Visi lietvamzdžio komplektuojantys elementai turi specialius griovelius iš vidaus, skirtus  

guminiams sandarinimo įtaisams. Tai suteikia geresnį detalių sujungimą ir neleidžia sandarinimo 

įtaisams judėti. Dėl blokuojančio principo lietaus nuvedimo sistema „Alta-Profil“ yra kiečiausia 

sistema, atspari deformacijai, temperatūros svyravimui ir linijiniam plėtimuisi. 

Kai kurie lietaus nuvedimo sistemos elementai turi skersines kietumo briaunas, kurios 

didina lietvamzdžio atsparumą. Taip pat lietvamzdžio elementų vidinėje pusėje patalpinti ribotuvai 

su įrašu „STOP“, už ribų kurių negalima įtaisyti elementus, todėl kad tai gali sukelti netinkamą 

detalių sujungimą ir sumažinti lietaus nuvedimo sistemos stiprumą. 

Viena iš kompanijos „Alta-Profil“ naujovių yra lietaus nuvedimo sistemos universalaus 

plastikinio dangtelio gamyba. Savo universalumo ir tvirtinimo sistemos dėka, šis lietvamzdžio 

elementas pralenkia varžovų analogus. 

Kompanija „Alta-Profil“ gamina ne tik plastikinius tvirtinimo elementus, bet ir metalinius. 

Metaliniai kronšteinai leidžia išlaikyti didelę jėgos apkrovą, todėl kad pagrindinė apkrova tenka 

šioms detalėms. 

Kompanija „Alta-Profil“ įgijo movos mašiną. Ši įranga leidžia praplėsti skersmenį iš 

vamzdžio galo. Tai duoda galimybę sujungti vamzdžius tarpusavy be vamzdžio movos 

panaudojimo. Tokiu būdu įrengimo metu galima sumažinti lietaus nuvedimo sistemos junginių 

skaičių. 

Lietaus nuvedimo sistema „Alta-Profil“ aprūpina kokybinį vandens ištaka nuo bet kurių 

pastatų storų: nuo nedidelių namelių ir kotedžų iki pramoninių pastatų. 

Lietaus nuvedimo sistema „Alta-Profil“ apibūdinama lengvumu ir įrengimo paprastumu. 

Instrukcija prieinama ir suprantama kiekvienam. Nereikalaujant specialiųjų žinių, įrengimas 

atliekamas greitai ir be ypatingų pastangų. 

Kompanija „Alta-Profil“ naudoja lietaus nuvedimo sistemai specialią pakuotę, kad išvengtų 

galimų sugedimų saugant ir gabenant produkciją. Detaliau apie pakuotę Jūs galite perskaityti 

skyriuje „Lietaus nuvedimo sistema „Alta-Profil“ pakuotė“. 
 


