
Wspornik ³awy kominiarskiej mocowaæ do po³aci dachowej za pomoc¹ stalowych wkrêtów do drewna min. 8 x 60            
z ³bem szeœciok¹tnym. Wsporniki powinny byæ mocowane do elementów konstrukcyjnych dachu. Wspornik uniwersal-
ny do pokryæ dachowych p³askich na ca³ej swej d³ugoœci powinien byæ podbudowany, co zapewni jego wytrzyma³oœæ. 
Do uszczelniania otworów monta¿owych stosowaæ odpowiedni uszczelniacz dekarski.

W przypadku monta¿u wsporników ³awy kominiarskiej do dachówki nale¿y przykrêciæ je do krokwi lub dodatkowej ³aty. 
Przed za³o¿eniem szlifowaæ zamek dachówki na szerokoœæ wspornika 40 mm. Rozstaw wsporników nie powinien byæ 
wiêkszy ni¿ 800 mm. Do zamocowanych wsporników przykrêciæ za pomoc¹ œrub M8 x 20 mocownik ustawiaj¹c 
odpowiedni k¹t, a nastêpnie przykrêciæ ³awê kominiarsk¹.

W przypadku monta¿u stopnia kominiarskiego mocownik jest czêœci¹ samego stopnia.

Wspornik przyœcienny s³u¿y do zamocowania ³awy kominiarskiej do powierzchni pionowych np. komina. Wspornik 
przyœcienny nale¿y mocowaæ do œciany lub komina za pomoc¹ kotwy stalowej rozprê¿nej KS 8 x 80, a ³awê kominiar-
sk¹ przykrêciæ œrub¹ M8 x 20. Rozstaw wsporników przyœciennych nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 800 mm.

W przypadku koniecznoœci ³¹czenia ³aw kominiarskich w d³u¿sze odcinki, nale¿y korzystaæ ze specjalnego ³¹cznika 
³awy. W ka¿dym miejscu ³¹czenia nale¿y mocowaæ dwa ³¹czniki. 

Uwaga:
Œruby monta¿owe nie podlegaj¹ gwarancji antykorozyjnej. Po przykrêceniu nale¿y je zakonserwowaæ.

Monta¿ ³awy kominiarskiej przy pomocy wspornika mocownika typ „U” na pokryciach 
dachowych p³askich

1. Monta¿ jak na rysunku.
2. Do mocowania ³awy kominiarskiej odleg³oœæ miêdzy 

wspornikami maksymalnie 800 mm.
3. Wspornik „U” na ca³ej swej d³ugoœci powinien byæ 

podbudowany.
4. Do monta¿u wspornika stosowaæ wkrêty do drewna 8 x 60.
5. Do uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 

odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

Wyroby przedstawione w niniejszej instrukcji s¹ dopuszczone do stosowania                    
w budownictwie na podstawie normy EN 516:2007. 

1. Monta¿ jak na rysunku – na krokwi lub dokrêciæ dodatkowa 
listwê mocuj¹c¹.

2. Do monta¿u wspornika stosowaæ wkrêty do drewna min. 8 x 60.
3. Dachówki przykrywaj¹ce ramiê wspornika nale¿y szlifowaæ tak, 

aby nie podnosi³y siê one na wsporniku i œrubach mocuj¹cych, 
którymi zosta³ przykrêcony.

4. Wspornik sk³ada siê z dwóch czêœci, które nale¿y mocno ze 
sob¹ skrêciæ.

5. Do uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 
odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

Monta¿ stopnia kominiarskiego przy pomocy wspornika mocownika typ „karpiówka” oraz 
„kapriówka d³uga”

Monta¿ stopnia kominiarskiego przy pomocy wspornika mocownika do blachodachówki  
(np. typ „BD-350”, „BD-400”, „BD-420” lub „BD-460”)

1. Monta¿ jak na rysunku.
2. Do monta¿u wspornika stosowaæ wkrêty do drewna min. 8 x 60.
3. Do uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 

odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

£¹czenie ³aw kominiarskich przy pomocy ³¹cznika

1. Monta¿ jak na rysunku.
2. W ka¿dym miejscu ³¹czenia nale¿y stosowaæ dwa ³¹czniki.
3. Do monta¿u stosowaæ œruby M8 x 20.

ZALECENIA PRODUCENTA:

Deklaracja zgodnoœci WE nr 15/2008
Deklaracja zgodnoœci WE nr 16/2008
Deklaracja zgodnoœci WE nr 17/2008

Aktualizacja: 07.04.2011



1. Monta¿ jak na rysunku.
2. Odleg³oœæ miêdzy wspornikami ³awy maksymalnie 800 mm.
3. Do monta¿u stosowaæ kotwy stalowe rozprê¿ne KS 8 x 80.
4. £awê kominiarsk¹ przykrêciæ œrub¹ M8 x 20.

ZALECENIA PRODUCENTA:

Monta¿ ³awy kominiarskiej przy pomocy wspornika przyœciennego

Monta¿ stopnia kominiarskiego przy pomocy wspornika mocownika typ „U” na pokryciach 
dachowych p³askich

1. Monta¿ jak na rysunku.
2. Do monta¿u wspornika stosowaæ wkrêty do drewna min. 8 x 60.
3. Wspornik „U” na ca³ej swej d³ugoœci powinien byæ 

podbudowany.
4. Do uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 

odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Monta¿ jak na rysunku – na krokwi lub dokrêciæ dodatkowa 
listwê mocuj¹c¹.

2. Wspornik sk³ada siê z dwóch czêoeci, które nale¿y mocno 
ze sob¹ skrêciæ.

3. Szlifowaæ zamek dachówki na szerokoœæ wspornika.
4. Do monta¿u stosowaæ wkrêty do drewna min. 8 x 60.
5. Do uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 

odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

Monta¿ stopnia kominiarskiego przy pomocy wspornika mocownika typ „DB/DC” na dachu 
krytym dachówk¹ cementow¹ i ceramiczn¹ z wyj¹tkiem karpiówki

1. Monta¿ jak na rysunku – na krokwi lub dokrêciæ dodatkowa 
listwê mocuj¹c¹.

2. Odleg³oœæ miêdzy wspornikami ³awy maksymalnie 800 mm.
3. Wspornik sk³ada siê z dwóch czêœci, które nale¿y mocno ze 

sob¹ skrêciæ.
4. Szlifowaæ zamek dachówki na szerokoœæ wspornka.
5. Do monta¿u stosowaæ wkrêty do drewna min. 8 x 60.
6. W celu uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 

odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

Monta¿ ³awy kominiarskiej przy pomocy wspornika mocownika typ „DB/DC” na dachu 
krytym dachówk¹ cementow¹ i ceramiczn¹ z wyj¹tkiem karpiówki

Monta¿ ³awy kominiarskiej przy pomocy wspornika mocownika typ „karpiówka” oraz 
„karpiówka d³uga”

1. Monta¿ jak na rysunku – na krokwi lub dokrêciæ dodatkowa 
listwê mocuj¹c¹.

2. Odleg³oœæ miêdzy wspornikami ³awy maksymalnie 800 mm.
3. Do monta¿u wspornika stosowaæ wkrêty do drewna min. 8 x 60.
4. Dachówki przykrywaj¹ce ramiê wspornika nale¿y szlifowaæ tak, 

aby nie podnosi³y siê one na wsporniku i œrubach mocuj¹cych, 
którymi zosta³ przykrêcony.

5. Wspornik sk³ada siê z dwóch czêœci, które nale¿y mocno ze 
sob¹ skrêciæ.

6. W celu uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 
odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:

Monta¿ ³awy kominiarskiej przy pomocy wspornika mocownika do blachodachówki             
(np. typ „BD-350”, „BD-400”, „BD-420” lub „BD-460”)

1. Monta¿ jak na rysunku.
2. Odleg³oœæ miêdzy wspornikami ³awy maksymalnie 800 mm.
3. Do monta¿u wspornika stosowaæ wkrêty do drewna min. 8 x 60.
4. W celu uszczelnienia otworów monta¿owych zastosowaæ 

odpowiedni uszczelniacz dekarski.

ZALECENIA PRODUCENTA:
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