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Wyroby przedstawione w niniejszej instrukcji s¹ dopuszczone do stosowania                  
w budownictwie na podstawie krajowej deklaracji zgodnoœci wystawionej do aprobaty 
technicznej – AT-15-7474/2008 wydanej przez ITB w Warszawie.

1. Monta¿ jak na rysunku
2. W ka¿dym miejscu ³¹czenia nale¿y 

stosowaæ dwa ³¹czniki.

ZALECENIA PRODUCENTA:

p³otek przeciwœniegowy

³¹cznik

p³otek
przeciwœniegowy

tak zgi¹æ

Aktualizacja: 01.10.2009

Uchwyt p³otka przeciwœniegowego nale¿y mocowaæ do po³aci dachowej za pomoc¹ stalowych wkrêtów do drewna ø 6         
o d³ugoœci min. 50 mm. Przy monta¿u uchwytu uniwersalnego na pokryciach dachowych p³askich uchwyt ten 
powinien byæ podbudowany, co zapewni jego wytrzyma³oœæ. Przy monta¿u do blachodachówek ³aty monta¿owe 
powinny byæ wzmocnione tj. szerokie na 80 mm. Do uszczelniania otworów monta¿owych stosowaæ odpowiedni 
uszczelniacz dekarski.

Przy monta¿u uchwytów do po³aci dachowej krytej dachówk¹ nale¿y zastosowaæ dodatkow¹ ³atê drewnian¹ poœredni¹ 
o szerokoœci 80 mm, wysokoœæ jak na ³aty monta¿owe do dachówki. Do jednej z ³at przykrêciæ uchwyt i szlifowaæ 
zamek w dachówce na szerokoœæ 25 mm. Drug¹ ³atê zamocowaæ w miejscu, w którym wspiera siê uchwyt i wype³niæ 
ewentualn¹ szczelinê miêdzy ³at¹ a spodem dachówki drewnian¹ listw¹.

Po zamocowaniu wszystkich uchwytów nale¿y za³o¿yæ p³otek przeciwœniegowy na wieszak uchwytu oraz przymoco-
waæ go przez zagiêcie jednego z górnych wieszaków. W przypadku uchwytów do belki drewnianej belkê nale¿y 
przykrêciæ wkrêtami do drewna ø 4 o d³ugoœci 50 mm.

W przypadku koniecznoœci ³¹czenia p³otków w d³u¿sze odcinki, nale¿y w tym celu korzystaæ ze specjalnego ³¹cznika 
p³otka. W ka¿dym miejscu ³¹czenia nale¿y stosowaæ dwa ³¹czniki.

Uchwyty powinny byæ mocowane do po³aci dachowej o rozstawie nie wiêkszym ni¿ 600 mm dla I, II, III strefy œniegowej 
oraz nie wiêkszym ni¿ 400 mm dla IV strefy œniegowej.

Uwaga:
W przypadku po³aci dachowych d³u¿szych ni¿ 6,5 m nale¿y zastosowaæ drugi rz¹d p³otków przeciwœniegowych lub 
œniego³apów mocowanych wed³ug odrêbnej instrukcji.

Instrukcja monta¿u p³otka przeciwœniegowego
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Monta¿ p³otka przeciwœniegowego przy pomocy uchwytu uniwersalnego
„U” na pokryciach dachowych p³askich

Monta¿ p³otka przeciwœniegowego przy pomocy uchwytu „DB/DC” na dachu 
krytym dachówk¹ cementow¹ i ceramiczn¹ z wyj¹tkiem karpiówki
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1. Monta¿ jak na rysunku
2. Do monta¿u uchwytu stosowaæ wkrêty do 

drewna ø 6 mm.
3. Odleg³oœæ miêdzy uchwytami wynosi od 

400 do 600 mm, w zale¿noœci od k¹ta 
nachylenia i powierzchni dachu. Przy 
stromych i du¿ych po³aciach uchwyty 
nale¿y montowaæ gêœciej.

4. Przy du¿ych po³aciach dachu i du¿ym 
k¹cie nachylenia nale¿y stosowaæ dwa 
rzêdy p³otków przeciwœniegowych.

5. Uchwyty montowaæ powy¿ej mur³aty lub 
nad ni¹.

6. W dachówce le¿¹cej na wsporniku 
szlifowaæ zamek.

ZALECENIA PRODUCENTA:

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Monta¿ jak na rysunku
2. Do monta¿u uchwytu stosowaæ wkrêty do 

drewna ø 6 mm.
3. Odleg³oœæ miêdzy uchwytami wynosi od 

400 do 600 mm, w zale¿noœci od k¹ta 
nachylenia i powierzchni dachu. Przy 
stromych i du¿ych po³aciach uchwyty 
nale¿y montowaæ gêœciej.

4. Przy du¿ych po³aciach dachu i du¿ym 
k¹cie nachylenia nale¿y stosowaæ dwa 
rzêdy p³otków przeciwœniegowych.

5. Uchwyty montowaæ powy¿ej mur³aty lub 
nad ni¹.

6. W celu uszczelnienia otworów monta¿o-
wych stosowaæ odpowiedni uszczelniacz 
dekarski.

Monta¿ p³otka przeciwœniegowego przy pomocy uchwytu „karpiówka”

Monta¿ p³otka przeciwœniegowego przy pomocy uchwytu „BD-350”,  
„BD-400”, „BD-420” lub „BD-460” na dachu krytym blachodachówk¹.
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1. Monta¿ jak na rysunku
2. Do monta¿u uchwytu stosowaæ wkrêty do 

drewna ø 6 mm.
3. Odleg³oœæ miêdzy uchwytami wynosi od 

400 do 600 mm, w zale¿noœci od k¹ta 
nachylenia i powierzchni dachu. Przy 
stromych i du¿ych po³aciach uchwyty 
nale¿y montowaæ gêœciej.

4. Przy du¿ych po³aciach dachu i du¿ym 
k¹cie nachylenia nale¿y stosowaæ dwa 
rzêdy p³otków przeciwœniegowych.

5. Uchwyty montowaæ powy¿ej mur³aty lub 
nad ni¹.

6. W celu uszczelnienia otworów monta¿o-
wych stosowaæ odpowiedni uszczelniacz 
dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Monta¿ jak na rysunku
2. Do monta¿u uchwytu stosowaæ wkrêty do 

drewna ø 6 mm.
3. Odleg³oœæ miêdzy uchwytami wynosi od 

400 do 600 mm, w zale¿noœci od k¹ta 
nachylenia i powierzchni dachu. Przy 
stromych i du¿ych po³aciach uchwyty 
nale¿y montowaæ gêœciej.

4. Przy du¿ych po³aciach dachu i du¿ym 
k¹cie nachylenia nale¿y stosowaæ dwa 
rzêdy p³otków przeciwœniegowych.

5. Uchwyty montowaæ powy¿ej mur³aty lub 
nad ni¹.

6. Dachówki przykrywaj¹ce ramiê wspornika 
nale¿y szlifowaæ tak, aby nie podnosi³y siê.

ZALECENIA PRODUCENTA:
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