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INSTRUKCJE MONTAŻU
Stalowy system komunikacji i stalowy system przeciwśnieżny
do dachówki betonowej

Part of BMI Group
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STALOWY SYSTEM  
KOMUNIKACJI

Part of BMI Group
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W sk∏ad systemu komunikacji wchodzà: 
Stalowy wspornik do dachówek, stalowy 
stopieƒ kominiarski, stalowe ∏awy 
kominiarskie ró˝nej d∏ugoÊci, stalowy 
∏uk wspierajàcy i stalowy ∏àcznik ∏aw 
kominiarskich. 

Elementy systemu komunikacji dachowej 
wykonane sà ze stali ocynkowanej 
ogniowo i lakierowanej proszkowo,  
a powierzchnie u˝ytkowe stopni i ∏aw 
kominiarskich majà antypoÊlizgowà 
powierzchni´.

Zapotrzebowanie i wymiary
• Stalowy stopieƒ kominiarski
 (133x250 mm)
 - jeden wspornik.
• Stalowa ∏awa kominiarska 400
 (400x250 mm)
 - dwa ∏uki wspierajàce + dwa wsporniki.
• Stalowa ∏awa kominiarska 800
 (800x250 mm)
 - dwa ∏uki wspierajàce + dwa wsporniki.
• Stalowa ∏awa kominiarska 1000
 (1000x250 mm)
 - trzy ∏uki wspierajàce + trzy wsporniki.
• Stalowa ∏awa kominiarska 2000
 (2000x250 mm)
 - cztery ∏uki wspierajàce + cztery wsporniki.

Rozmieszczenie elementów
komunikacji na dachu:
• System komunikacji mo˝na instalowaç
 na dachu w trakcie jego uk∏adania jak
 i na istniejàcym pokryciu.
• Przy nachyleniu dachu ≤45o elementy
 komunikacji dachowej mo˝na rozmieÊciç
 w co drugim rz´dzie dachówek.
• Przy nachyleniu dachu >45o elementy
 komunikacji dachowej nale˝y rozmieÊciç
 w ka˝dym rz´dzie dachówek.

Monta˝:
• Do montowania stopnia kominiarskiego  
 wykorzystuje si´ pojedynczy wspornik. 
• Przy montowaniu stalowej ∏awy 
 kominiarskiej 400 dachówki, na których  
 zamocowane sà wsporniki znajdujà  
 si´ obok siebie.
• Przy montowaniu stalowej ∏awy 
 kominiarskiej 800 mi´dzy dachówkami,  
 na których zamocowane sà wsporniki  
 nale˝y umieÊciç jednà dachówk´  
 podstawowà. 
• Przy mocowaniu d∏u˝szych ∏aw 
 i pomostów w ciàgi komunikacyjne
 wykorzystuje si´ stalowe ∏àczniki ∏aw 
 kominiarskich. Pami´taç nale˝y  
 o zachowaniu maksymalnej odleg∏oÊci  
 mi´dzy wspornikami nie przekraczajàcej
 80 cm. Dotyczy to zarówno ca∏ych
 sk∏adanych ciàgów komunikacyjnych jak
 równie˝ pojedynczych pomostów.

Uwaga! Stalowy system komunikacji  
i stalowy system przeciwÊnie˝ny 
nie pasuje do dachówki Reviva.

Stalowy stopieƒ kominiarski

Stalowy wspornik ∏aw  
ze stopà gumowà EPDM

Stalowy ∏àcznik ∏aw i pomostówStalowy ∏uk wspierajàcy

Stalowa ∏awa kominiarska  
d∏. 400mm, 800mm, 1000mm, 2000mm, 

SyStEM ElEMEntóW S¸u˚Ñcych Do choDzEnia Po Dachu BRaaS, 
zaPEWnia BEzPiEcznÑ koMunikacj¢ Dla oSóB PRacujÑcych na Dachu.
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•	Wsporniki zahaczyć za łatę wspierającą  
i ułożyć na dachówkach. Wsporniki 
zaleca się układać na dnie lewej fali 
dachówek profilowanych, aby nie 
obciążać wierzchnich zamków dachówek.
•	Wsporniki przykręcić do łaty 

wspierającej. Każdy wspornik przykręcić 
dwoma ocynkowanymi wkrętami.

•	W dachówkach, które mają leżeć nad 
wspornikami wyciąć dolne zamki tak, 
aby po ułożeniu dachówki na miejscu 
pozostawić na szerokości wspornika 
kilkumilimetrowy luz.
•	Ułożyć nad wspornikami dachówki  

z wyciętymi zamkami i uzupełnić 
pozostałe dachówki.

•	Na wsporniki nałożyć gumowe stopy. 
Jeśli stopa jest za szeroka to można 
jej krawędzie obciąć zmniejszając jej 
szerokość. W przypadku dachówki 
Celtyckiej i Bałtyckiej gumową stopę 
zakładać odwrotnie.

•	Wyjąć dachówki powyżej rzędu, gdzie 
będzie mocowana ława kominiarska,  
lub stopień kominiarski.
•	W rozstawie 10 cm przykręcić łatę 

wspierającą. Wymiar ten warto 
sprawdzić przykładając wspornik  
i ewentualnie skorygować go dla innych 
modeli dachówek.
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•	W analogiczny sposób  
zamocować drugi łuk.

•	Na łuki nałożyć ławę kominiarską.•	Łuk przykręcić do wspornika  
dwoma śrubami.

•	Na wsporniku ułożyć łuk  
i wypoziomować go.
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•	Stopień kominiarski jest zintegrowany 
z łukiem i należy montować go 
bezpośrednio do wspornika poziomując 
go i przykręcając dwoma śrubami.

•	Ławę przykręcić do łuków czterema 
śrubami.
•	Śruby dołączone są do łuku 

wspierającego ławy kominiarskiej.
•	W analogiczny sposób montować 

wsporniki, łuki, ławy krótkie, ławy długie  
i pomosty. Pamiętać należy  
o maksymalnej odległości wsporników 
nie przekraczającej 80 cm.

STALOWY SYSTEM  
PRZECIWŚNIEŻNY

Part of BrAAS MONIEr BUILdINg grOUp
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SyStEM zaPóR PRzEciWÂniE˚nych Sk¸aDa Si¢ z ElEMEntóW S¸u˚Ñcych 
zaPoBiEganiu oSuWania Si¢ ÂniEgu z Po¸aci Dachu.

W sk∏ad stalowego systemu 
przeciwÊnie˝nego Braas wchodzà: stalowy 
uchwyt p∏otka przeciwÊnie˝nego, stalowy 
p∏otek przeciwÊnie˝ny, stalowa klamry  
do ∏àczenia p∏otków. Elementy wykonane 
sà ze stali ocynkowanej ogniowo  
i lakierowane proszkowo.

Wymiary zapory i zapotrzebowanie 
elementów:
• Stalowy p∏otek przeciwÊnie˝ny 
 3000x200 mm i 2000x200 mm
• Stalowa klamra do ∏àczenia p∏otków 
 przeciwÊnie˝nych – 2 sztuki na ka˝de
 po∏àczenie  p∏otków.
•  Stalowe uchwyty do p∏otka 

przeciwÊnie˝nego nale˝y montowaç  
max. co 80 cm, a od koƒca p∏otka  
nie dalej jak 20 cm.

Rozmieszczenie stalowego systemu
przeciwÊnie˝nego na dachu:
• Stalowy system przeciwÊnie˝ny mo˝na
 instalowaç na dachu w trakcie jego 
 monta˝u jak i na istniejàcym pokryciu.
• zapory (p∏otki) nale˝y montowaç
 w takich miejscach na dachu, aby
 zgromadzony za nimi Ênieg obcià˝a∏
 podpor´ krokwi, mur∏at´ lub p∏atew.
• Pami´taç nale˝y, ˝e system
 przeciwÊnie˝ny potrafi gromadziç
 na dachu znaczne iloÊci Êniegu, co
 wymaga indywidualnego projektowania
 i uwzgl´dnienia tego faktu w obliczeniach
 konstrukcyjnych wi´êby dachowej.

Stalowa klamra do ∏àczenia p∏otków 
przeciwÊnie˝nych

Stalowy uchwyt do p∏otka 
przeciwÊnie˝nego

Stalowy p∏otek przeciwÊnie˝ny 
(2000x200mm i 3000x200mm)



1514

•	W dachówkach, które mają leżeć nad 
uchwytami płotków przeciwśnieżnych 
wyciąć dolne zamki tak, aby po ułożeniu 
dachówki na miejscu pozostawić na 
szerokości uchwytu kilkumilimetrowy luz.

•	Ułożyć nad uchwytami dachówki  
z wyciętymi zamkami i uzupełnić 
pozostałe dachówki.

•	Uchwyty zahaczyć za łatę wspierającą  
i ułożyć na dachówkach. Uchwyty zaleca 
się układać na dnie lewej fali dachówek 
profilowanych, aby nie obciążać 
wierzchnich zamków dachówek.
•	Uchwyty przykręcić do łaty wspierającej. 

Każdy uchwyt przykręcić wkrętem 
ocynkowanym.
•	Stalowe uchwyty płotków 

przeciwśnieżnych montować  
w odstępach nie większych jak 80 cm.

•	Wyjąć dachówki powyżej rzędu, gdzie 
będzie mocowany płotek przeciwśnieżny.
•	W rozstawie 10 cm przykręcić łatę 

wspierającą. Wymiar ten warto 
sprawdzić przykładając uchwyt  
i ewentualnie skorygować go dla innych 
modeli dachówek.
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•	Płotek wcisnąć w zatrzaski uchwytów.

•	W uchwyty wstawić płotek 
przeciwśnieżny.
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Opracowano na podstawie zaleceƒ producenta Ekochron.

Wybór w∏aÊciwego wariantu nale˝y pozostawiç kierownikowi budowy, który powinien uwzgl´dniç 
po∏o˝enie budynku (ukszta∏towanie terenu, strefy Êniegowe) i jego uk∏ad
wzgl´dem stron Êwiata oraz ciàgi komunikacyjne przebiegajàce pod okapem dachu.

Ogólne zasady
1. odleg∏oÊç mi´dzy uchwytami powinna wynosiç od 40 do 80 cm. zaleca si´ by przy 
 wysokich i stromych dachach stosowaç 2 rz´dy p∏otków bàdê rzàd p∏otków a powy˝ej
 Êniego∏apy w celu zabezpieczenia przed zsuwaniem si´ Êniegu.

Kàt pochylenia po∏aci dachowej | do 20º | od 20º | do 40 i wi´cej
iloÊç wsporników na 1 p∏otek 2 m  | 3  | 4  | 5
iloÊç wsporników na 1 p∏otek 3 m  | 4  | 5  | 6

uchwytów nie wolno montowaç poni˝ej mur∏aty.
2. je˝eli zakoƒczenie uchwytu wypada na dachówce w miejscu gdzie dachówka nie ma 
 podparcia, zaleca si´ u˝ycie dodatkowej ∏aty podporowej.
3. Do przykr´cania uchwytów nale˝y u˝ywaç Êrub min. Ø6 ocynkowanych.
4. Monta˝ uchwytu w sposób inny ni˝ zalecany grozi uszkodzeniem pokrycia 
 dachowego.

Nomogram do okreÊlania iloÊci i rodzaju zabezpieczeƒ przeciwÊnie˝nych dla po∏aci dachowych.

W celu ∏atwego i szybkiego ustalenia odpowiedniej iloÊci uchwytów p∏otka na jednà drabink´ p∏otka  
(2 m i 3 m) opracowano nomogram. aby z niego skorzystaç potrzebna nam jest tylko linijka  
i oczywiÊcie podstawowa wiedza o po∏aci danego dachu.

Przyk∏adowe obliczenia:
Dane poczàtkowe 1 (lewa strona nomogramu):
- kàt pochylenia po∏aci dachowej - 30°
- d∏ugoÊç po∏aci dachowej - krokwi - 10 m
- p∏otek d∏ugoÊci 3 m

¸àczymy linià prostà punkty oznaczajàce kàt pochylenia dachu z punktem odpowiadajàcym d∏ugoÊci 
po∏aci dachowej-krokwi w cz´Êci nomogramu przewidzianej dla p∏otków 3 m.
linia utworzona pomi´dzy tymi punktami przechodzi przez proponowane rozwiàzania. 
W tym przypadku nomogram wskazuje nam rozwiàzanie:
zamontowaç 6 uchwytów na trzech metrach, czyli jednej drabince p∏otka montowanych nad mur∏atà.

Dane poczàtkowe 2 (prawa strona nomogramu):
- kàt pochylenia po∏aci dachowej – 20°
- d∏ugoÊç po∏aci dachowej - krokwi – 11 m
- p∏otek d∏ugoÊci 2 m

Post´pujàc podobnie jak wy˝ej z tym, ˝e na cz´Êci przeznaczonej dla p∏otków 2 m otrzymujemy:
zamontowaç 4 uchwyty na dwóch metrach, czyli jednej drabince p∏otka montowanych nad mur∏atà.

W przypadku przeci´cia prowadzonej linii przez dwa rozwiàzania mamy do
wyboru dwa równowa˝ne warianty.
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Zalecenia producenta. Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian technicznych. Instrukcje chronione są prawem 
autorskim. Rozporządzanie instrukcjami w innych 
celach, niż ten dla którego zostały wydane, wymaga 
zgody Monier Braas Sp. z o.o.

Monier Braas Sp. z o. o. 
45-449 Opole, ul. Wschodnia 26,
Infolinia: 0 801 900 555,
dla tel. kom.: 022 481 39 86,
e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com
www.braas.pl
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