střešní taška

střešní lať
pochůzná lávka - rošt
držák lávky - kolébka
vzpěra lávky - univerzální

krokev

vzálenost montážních latí
se odvíjí od použité střešní krytiny

pokyny k instalaci
1. instalace se zásadně provádí při pokládce krytiny.
2. určete polohu montáže.
3. nainstalujte odpovídající montážní latě.
4. pro zabránění zvedání střešních tašek vybruste spodní stranu střešní tašky v šířce vzpěry.
5. zachytněte vzpěru o montážní lať.
6. vzpěru na vrcholu přišroubujte pomocí vrutů v souladu s PN-EN 14592 + A1: 2012 - ne méně než Φ8.
7. položte horní tašky.

střešní lať

8. přišroubujte kolébky ke vzpěrám ve vodorovné poloze.
9. ke kolébkám přišroubujte rošt.
10. zkontrolujte stabilitu prvku.

Pochůzná střešní lávka pro skládané krytiny
Použití:
Střešní pochůzný systém je prvek určený pro chůzi po střeše, trvale připojený k nosné konstrukci šikmých střech se sklonem 18° až 55°, pro stání nebo chůzi během kontroly, údržby a opravy zařízení na střeše. Komponenty systému musí být instalovány
v souladu s pokyny výrobce.
Všeobecné podmínky:
Výběr vhodných komponent, umístění a způsob upevnění a přenos zatížení do konstrukce
budovy nastaví projektant v závislosti na objektu a navržené střešní konstrukci. Výrobek
musí být aplikován v souladu s technickou dokumentací objektu.
POZNÁMKA. Systém nesmí být použit jako kotvící bod pro uchycení bezpečnosních prvků
proti pádu ze střechy (lana, skoby).

Obsah balení:
Balení musí vždy obsahovat předepsaný počet prvků.
Při zjištění, že balení toto množství neobsahuje, kontaktujte prosím svého dodavatele.
prvek

množství
500 mm

800 mm

1500 mm

2000 mm

vzpěra lávky – univerzální

2

2

3

4

držák lávky – kolébka

2

2

3

4

pochůzná lávka – rošt

1

1

1

1

šrouby

8

8

12

16

matky*

min. 8

min. 8

min. 12

min. 16

podložky*

min. 8

min. 8

min. 12

min. 16

*balení obsahuje větší množství
Pozn.: Balení neobsahuje vruty pro montáž vzpěry do střešní latě.

KLEMPOS – STŘECHY s.r.o.
Provozovna: Březolupy 109 687 13 okr. UH
Otevírací doba: po – pá 07.00 – 15.30
Kontakt: +420 777 580 436, klempos@klempos.cz, www.klempos.cz

