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 1 Gyártó

Direct-Line Kft.

cím: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 14.
tel.: +36-24-492-111
e-mail: info@dldh.hu
web: www.dldh.hu
GPS koordináták: É47.3522911 K19.1201801

A közölt információk szerzői jogi védelem alatt állnak!
Kiadás dátuma: 2018. szeptember 18. Direct-Line Kft.

2330-Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 14.

email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492-111

3 Fax: +36 (24) 492-112/107

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/


 2 DL-Folyókarendszer elemei

 2.1 DL-Pontösszefolyó doboz
A pontszerűen elhelyezett összefolyó dobozok a padlóburkolatba beépített lejtéssel kiválóan
gyűjtik össze a kisebb mennyiségű szennyvizeket.

 2.2 DL-Résfolyóka

A résfolyókák a szennyvizek vonalszerű összegyűjtésére szolgálnak.

 2.3 DL-Sávfolyóka
A sávfolyókák a szennyvizek felületen való összegyűjtésére szolgálnak.
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Anyagminőség:
Felület:
Rögzítés:

Névleges méret:
Kifolyás mérete
Kifolyás elhelyezése:
Kivitel:
Típus:

1.4301 (V2A)/ 1.4404 (V4A)
pácolt
szintbeállító csavarokkal,
rögzítő karmokkal
betonba ágyazva
200/250/300 mm
NA 100/80/50 mm
alsó/oldalsó
egyrészes/kétrészes
négyszögletes/hengeres

Anyagminőség:
Felület:
Rögzítés:

Csatlakoztatás:
Alaphossz:
Lejtés:
Max. telepítési hossz: 

1.4301 (V2A)/ 1.4404 (V4A)
pácolt
szintbeállító csavarokkal,
rögzítő karmokkal
betonba ágyazva
karimával
3 m
5‰; 3,33‰; 1,67‰
30 m

Anyagminőség:
Felület:
Rögzítés:

Csatlakoztatás:
Alaphossz:
Lejtés:
Max. telepítési hossz: 

1.4301 (V2A)/ 1.4404 (V4A)
pácolt
szintbeállító csavarokkal,
rögzítő karmokkal
betonba ágyazva
karimával
3 m
5‰; 3,33‰; 1,67‰
30 m
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 3 Általános információk

Kérjük  a  telepítés  és  használatba  vétel  előtt  olvassa  el  a  „Telepítési  és  karbantartási
útmutató”-t,  s  őrizze  meg a

A  DL-folyókarendszerek  kifogástalan
működtetése,  valamint  hosszú
élettartama  érdekében  tartsa  be  a
"Telepítési  és  karbantartási
útmutató"-ban foglaltakat.

A  Direct-Line  Kft,  mint  a
folyókarendszerek gyártója kijelenti, hogy
a  forgalomba  hozatalhoz  szükséges
engedélyekkel  rendelkezik,  összes
terméke  magas  színvonalon  kerül
legyártásra,  s  megfelel  a  vonatkozó
szabványoknak.  Minden  DL-
folyókarendszer  elem  rendelkezik  CE
minősítéssel.

A  DL-típusú  rés-,  sávfolyóka  és
összefolyó rendszerek kielégítik az  MSZ
EN  124:1999 számú  szabvány
követelményeit  és  megfelelnek  az
élelmiszer  előállítás  és  forgalmazás
területein  kötelező  HACCP
minőségbiztosítási  rendszer
előírásainak.

A különböző rácstípusok terhelési osztályaira Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezünk.

A  padlóösszefolyók,  résfolyókák  és  a  sávfolyókák  alapkivitelben  földelési  ponttal
rendelkeznek.

A Direct-Line Kft, mint a folyókarendszer elemeinek gyártója fenntartja a
jogát  arra,  hogy  mindennemű  változtatásokat  a  termékkel
összefüggésben a jövőben elvégezzen.

A folyókaelemeket csak rendeltetésszerűen szabad használni! A termékek minden egyéb
célú  felhasználása  helytelen  és  veszélyes  lehet!  A  gyártó  ezen  esetekben  nem  vállal
semmilyen felelősséget  az  esetlegesen keletkező károkért,  legyen az  a  hibás telepítésből
és/vagy a helytelen használatból adódó.
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 4 Műszaki leírás

Gratulálunk, hogy a Direct-Line Kft. DL-Folyókarendszerét választotta!

A DL-pontösszefolyókat, a rés- és sávfolyókákat a különböző tulajdonságokkal jellemezhető
szennyvizek összegyűjtésére terveztük.

Az  előre  gyártott  elemek  rögzített  méretsor  szerinti  csatlakozásokkal  készülnek,  így  azok
csereszabatosak, egymáshoz jól illeszthetők és bővíthetők. Telepítésük könnyen elvégezhető.
Magasságállításnak  köszönhetően  a  járófelület  és  az  aljzatbeton  közötti  szintkülönbség
tökéletesen kiegyenlíthető, bármilyen térburkoló kő esetében alkalmazhatók.

A lefolyó rendszerek csatorna elemei 5, 10/3, 5/3, 0 ezrelékes lejtéssel készülnek, amelyek
egyetlen szakaszon belül is variálhatók. A szükséges méretű csatornákhoz lefolyó, tisztító és
fordító  dobozok  illeszthetők,  amelyek  különböző  tartozékokkal  (bűzzár,  szennyfogó,  stb.)
láthatók el.

FIGYELEM!
A DL-folyórendszer elemeinek méretsora és további műszaki adatai a 

„DL-Padlóösszefolyó rendszerek”

katalógusában találhatók.

A Direct-Line Kft. fenntartja azt a jogát, hogy a DL-folyókarendszer elemeit továbbfejlessze.
Így a későbbi konstrukciójú folyóka- és pontösszefolyó elemek kialakítása, a gyártás során
felhasznált  anyagok  köre  megváltozhat.  Számunkra  fontos,  hogy  Ön mindenkor  elégedett
legyen a cégünk által gyártott folyóka elemekkel. Ha a segítségére lehetünk, forduljon hozzánk
bizalommal. Büszkék vagyunk arra, hogy az Ön szállítója lehetünk.

 4.1 Alkatrészek

 4.1.1 DL-Résfolyóka doboz
A pontösszefolyók standard kivitelben 150/200/250 mm-es névleges fő méretekkel, egy- és
kétrészes változatban készülnek. Az egyrészes pontösszefolyók négyszögleges és hengeres
kialakításúak  is  lehetnek.  A  kifolyás  helyzete  lehet  alsó  vagy  oldalsó.  Telepítésük
bebetonozással  történik  és  a  rögzítőhatás  növelése  érdekében  bekötő  karmokkal  vannak
ellátva.

A közölt információk szerzői jogi védelem alatt állnak!
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1. ábra: Hengeres résfolyóka doboz alkatrészei

2. ábra: Négyszögletes résfolyóka doboz alkatrészei
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 4.1.2 DL-Résfolyóka
A résfolyóka dobozok kialakítása megegyezik az egyrészes pontösszefolyókéval, amelyekhez
a  nyomvonalrajz  szerint  elvárt  irányokba  200  mm  hosszú  folyóka  profilú  bekötések
csatlakoznak. A dobozokhoz alapváltozatban 115 mm mélységben karimával csatlakoznak a
maximálisan 3 m hosszú folyókaszakaszok, amelyek felépítése a 3. ábrán látható.

3. ábra: Résfolyóka elem alkatrészei

 4.1.3 DL-Sávfolyóka
A sávfolyóka elemek karimával csatlakoznak egymáshoz, a lefolyási helyeken hegesztéssel
„integrált” dobozok kialakítása történik.

4. ábra: Sávfolyóka elem alkatrészei
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 5 Telepítési útmutató

A  DL-Folyókarendszerek  telepítését  csak  szakképzett  személy  végezheti  a  hatályos
előírásoknak  és  szabványoknak  megfelelően.  Emellett  a  garanciális  igények
érvényesíthetősége érdekében kérjük a gyártói utasításokat is figyelembe venni!
Szakképzett  személy  alatt  értendő  olyan  építőipari  szakember,  aki  hasonló  termékek
telepítése és karbantartása területén kellő műszaki szaktudással és tapasztalattal rendelkezik.

A DL-folyókarendszerek elemeit a biztonságos helyszínre való szállítás érdekében buborékos
fóliában, igény szerint raklapon vagy fadobozban szállítjuk.

FIGYELEM!
A  folyókák  közvetlen  környezetében  szénacél  megmunkáló  ill.  acélszerkezet  építő
tevékenységet  végezni  csak  a  folyókák  teljes  fedése  mellett  megengedett.  A köszörülés,
vágás stb. építőipari tevékenységek során keletkező szikra és vaspor a folyókák felületén a
levegő  páratartalmával  érintkezve  korrodál,  és  a  folyókák  passzív  rétegét  felsérti,  így  a
folyókák felületén korróziós foltok jelenhetnek meg. 

 5.1 Előkészítő munkálatok
A beépítendő folyókák, pontösszefolyók alá döngölt kavics ágy vagy szerelőbeton szükséges.
Az elvezetést biztosító csatorna rendszer kiépítése után célszerű a folyókarendszer méreteit
meghatározni,  miután  már  a  csatlakozási  pontok  adottak.  A  pontösszefolyó,  a  rés-  és
sávfolyóka  doboza  ide  kerül  elhelyezésre.  A csatlakozás  módja  lehet  oldalsó-,  vagy  alsó
kifolyású.

 5.2 A folyóka rendszer beállítása
A folyókákat és padlóösszefolyókat a tervnek megfelelően előkészített (kiásott) vájatba kell
szintezve belehelyezni.  A folyókaágakat  karimák és a gumitömítés segítéségével  csavaros
kötéssel  rögzítjük  egymáshoz.  Az  azonos  karimamérettel  rendelkező  folyókaszakaszok
illeszthetők egymáshoz, amelyek akár egymástól eltérő lejtésű elemek is lehetnek. 

 5.3 A folyókák szintezése
A folyókákat és padlóösszefolyókat a tervezett nullponti szintnek megfelelően kell beállítani.
Ehhez segítséget nyújt a folyóka testen elhelyezett menetes szár, amelynek segítéségével a
kívánt  magassági  méret  könnyedén  beállítható  és  ezen helyzetében rögzíthető.  A folyóka
szintezésénél figyelembe kell venni az előírt rétegrendet. 

 5.4 A folyóka rögzítése
A  folyókákat  az  aljzatbetonhoz  célszerű  ideiglenesen  száraz-betonnal  rögzíteni  az
elmozdíthatatlanság biztosítása érdekében addig, amíg a végleges beton nem kerül a helyére.
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 5.5 A folyókarendszer végleges rögzítése
A vájatba elhelyezett és lerögzített folyókákat megfelelően tömör betonnal kell körbevenni, a
légbuborékok  képződését  megelőzendő  a  betont  körültekintően  tömöríteni  kell.  A rés-  és
sávfolyóka elemek maguk biztosítják a lejtést, így csak a beton tetejét szükséges az előírt
szinten elsimítani. Javasoljuk a folyóka szabadon lévő részeit védeni. Figyelni szükséges arra,
hogy  a  betonozás  során  nemkívánatos  deformáció  és  felületkárosító  szennyeződés  ne
következhessen be. A védőfóliát csak közvetlenül az üzembe helyezés előtt távolítsuk el, a
gyártás során ugyanis a látható részek esztétikai okokból külön felületkezelést kapnak.

5. ábra: Résfolyóka és dobozának beépítése
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 6 A korrózióállóság megóvása, visszaállítása

 6.1 A DL-Folyókarendszer elemeinek anyaga
A cégünk által gyártott és forgalmazott folyókák, pontösszefolyók alapanyagai a mindenkori
korrózióállási  igényeknek  megfelelően  kerülnek  kiválasztásra.  A  leggyakrabban  használt
alapanyag a DIN EN ISO szabvány szerinti 1.4301 korrózióálló, valamint 1.4404 jelű saválló
acél. A nemesacélok korrózióval szemben tanúsított ellenálló képességéért az anyag felületén
kialakuló  úgynevezett  passzívréteg  a  felelős.  E  réteg  közelében  a  króm  és  nikkel
ötvözőanyagok feldúsult állapotban vannak jelen, így megakadályozva az oxidációs folyamatot
levegőt, vagy egyéb oxigént tartalmazó közegben. A nemesacélok rozsdamentes tulajdonsága
csupán  ezen  passzív  felület  sérülésmentes  állapotában  biztosított.  Abban  az  esetben,  ha
megsérül ez a passzív réteg, az korrózióhoz vezethet.

 6.2 Környezeti hatások, kezelés igények
A rozsdamentes folyókák anyagukból és szerkezeti kialakításukból fakadóan kül- és beltérre
egyaránt  telepíthetők.  Anyaguk ellenáll  a  környezeti  hatásoknak,  felületi  kialakításuk pedig
gátolja  az  algásodást,  ezért  tisztán  tartásuk  egyszerűbben  megoldható.  A rozsdamentes
folyókák  szakszerű  használat  esetében  minimális  karbantartási  igénnyel  jellemezhetők.
Fontos tehát felhívni a figyelmet a rozsdamentes folyókák fertőzhetőségére. Amennyiben az
előírásokkal  ellentétben  a  folyókák  közvetlen  környezetében  mégis  történt  szénacél
megmunkáló  ill.  acélszerkezet  építő  tevékenység végzése,  a  folyókák felületén  megjelenő
korróziós foltok jelenhetnek meg. Ezen foltok észlelése esetén a sérült felületet azonnal meg
kell tisztítani, valamint a passzív réteget vissza kell állítani.

 6.3 Passziválás
A passzív réteg helyreállítása a sérült felület a szennyeződésmentessé tételével kezdődik. A
fém-tiszta felület elérése érdekében el kell  távolítani a feltapadt szennyeződéseket, vagy a
már  esetlegesen  létrejött  rozsdát.  Az  eltávolítás  történhet  mechanikai  úton,  rozsdamentes
szálú  drótkefe,  műszálas  kefe,  műszálas  „dörzsi”  vagy  szivacs  segítségével,  de  kémiai
eljárással,  un.  pácolással  is.  A tisztítást  érdemes  nagynyomású  mosókészülékkel  végzett
alapos tiszta vizes öblítéssel befejezni. 

A  felület  szennyeződésének  fajtájától  függően  szükség  lehet  zsírtalanításra  is,  amihez
folyékony zsírtalanító szert  célszerű alkalmazni. Számos fajtája szerezhető be a háztartási
bolttokban. Nagy kiterjedésű, makacs szennyeződés esetén ajánljuk a cégünk által is használt
és  forgalmazott  FOREX  RP  zsírtalanítót,  melyet  légnyomásos  pumpával,  vagy  egyéb
szóróberendezéssel  vihetünk  fel  a  tisztítandó  felületre.  A pár  perces  hatóidő  leteltével  a
felületet bő vízzel le kell öblíteni.

A kémiai  felülettisztítás,  a  pácolás  során  pácpasztát  szórunk  a  felületre,  mely  egyenletes
eloszlatására  és  tökéletes  fedésére  nagy  gondot  kell  fordítani.  A  pácpaszta  hatóideje
szennyeződés vastagságától és a nemesacél minőségétől függ, többnyire ez az idő 30-120
perc  között  változik.  A pácoláshoz  két  -féle  anyagot  ajánlunk  a  szennyeződés  mértékétől
függően:
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• Durva szennyeződéshez: FOREX S pácpaszta
• Enyhe szennyeződéshez: PLUS 3000 speciális tisztítószer

Az  utolsó  művelet  magának  a  passzív  rétegnek  a  tényleges  létrehozása  un.  passziváló
szerrel. Semleges környezetben a nemesacél ön-passziválja magát, ám ennek a folyamatnak
lefutási ideje több napot vesz igénybe. Ezen idő alatt a felület különösen sérülékeny, ezért a
védő króm-oxid  réteg  kialakulását  passziváló  oldat  felvitelével  gyorsíthatjuk  meg.  Az oldat
hatóideje kb. 30 perc, melynek elteltével javasolt nagynyomású mosókészülékkel a felületet
megtisztítani.

• Ajánlott passziváló oldat: FOREX PV

Általános előírások pácoláshoz
• A használt szerek címkéin feltüntetett utasításokat feltétlenül el kell  olvasni és be kell

tartani!
• A pácpaszta és passziváló oldat nem tartalmaz sósavat vagy kloridot.
• A pácolás és passziválás után a szórókészüléket alaposan meg kell tisztítani.
• A pácolás és passziválás befejezése után a a felvitt anyagokat bő vízzel le kell mosni.
• A pácolás során a pácanyag nem száradhat a felületre, mert az így keletkező folt csak a

pácolás ismétlésével tüntethető el.

 7 Karbantartási utasítás

A DL-folyókarendszereknél  az  alkalmazott  felületkiképzések  miatt  a  tisztításuk  rendkívül
könnyen  elvégezhető.  A  folyókák  használata  során  az  óhatatlanul  is  megkeletkező
szennyeződések tisztításakor az alábbiakban leírtakat is kérjük szem előtt tartani:

• A folyókatest és közvetlen környezete takarításához sósav használata nem
megengedett, annak számos káros következménye van.

• A folyókatest felületi kialakításához igazodni szükséges a takarító eszközök és szerek
megválasztásakor,  mert  csak  így  őrizhetjük  meg  annak  eredeti  minőségét.  A tisztító
szerek felvitelét végezhetjük szórásos eljárással, puha ronggyal vagy szivaccsal, melyek
nem sértik meg a felületet, anyaguk tiszta.

• A  durva  szennyeződést  a  felület  áztatásával,  a  tisztítószer  mennyiségének  és
hatóidejének növelésével kell eltávolítani, esetleg műanyag szálú kefe használható.

• A folyókák  szálcsiszolt  felületeinek  tisztítása  során  különös  gondot  kell  fordítani  a
szálcsiszolás  irányára.  Tisztítani  csakis  a  száliránnyal  párhuzamosan  célszerű,  hogy
annak textúrája ne sérüljön.

 7.1 Javítások
A pontösszefolyó és a folyókák karbantartása rendeltetésszerű használat mellett a tisztításra
korlátozódik. Amennyiben mégis meghibásodna valamelyik alkatrész, az esetleges garanciális
javítását kizárólag a gyártó által  meghatalmazott szervizcég végezheti!  Jelen "Telepítési és
karbantartási útmutató"-ban foglaltak be nem tartása érvényteleníti a jótállást!
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FIGYELEM!
A meghibásodás könnyű és gyors kijavítása érdekében a gyártó tartalék alkatrészekkel áll az
Ön rendelkezésére. A hibás alkatrész beazonosítását könnyíti meg a 4.1. fejezetben található
rajzzal  illusztrált  alkatrészjegyzék.  Kérjük,  hogy  az  alkatrészek megrendelésekor  az  ábrán
alkalmazott elnevezéseket használja.

 8 Jótállási feltételek

A  termékre  a  PTK  308/A§  1  bekezdése  értelmében  az  érvényesíthető  szavatossági
kötelezettség 2 évig áll fenn! 

A garanciális javítás feltételei:
• A termék jótállása a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.
• Alkatrész  cseréje  esetében  a  jótállási  idő  az  érintett  alkatrészre  vonatkozóan  újra

kezdődik.
• Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le- és felszerelésről, az el- és

visszaszállításról  a  jótállásra  kötelezett  gondoskodik.  Amennyiben  a  vevő  kéri  a
berendezés javítás idejére való elszállítását, úgy az ezzel összefüggő költségek viselését
is vállalnia kell.

A gyártó a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha az alábbi esetek valamelyike fordul elő:
•A jótállási  jegyen  a  gyártó  tudtán  kívül  javítás  történik,  azaz  törlés  vagy  átírás,  amely
együttesen valótlan adatok bejegyzését eredményezi.
•Amennyiben a használati útmutatóban leírt karbantartást a használó elmulasztja.
•A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.
•Ha a berendezést szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.
•Ha a gyári szám nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal.
•Ha a hiba  egyéb okból  nem róható  fel  a  gyártónak (pl.  túlterhelésből  adódó deformáció,
törés).

A folyókákat és pontösszefolyókat DL-azonosítójellel  látjuk el.  Az azonosítók eltávolítása a
termék beazonosíthatóságát akadályozza meg!

Elveszett jótállási jegyet indokolt esetben pótoljuk!
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