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ZABEZPIECZENIE

ANTYPOŚLIZGOWE

DO DRABINY DOSTAWIANEJ PRZY OKAPIE
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Zabezpieczenie antypoślizgowe należy dostosować do szerokości drabiny dostawianej i zamontować 

obok drabiny dachowej. 

Montaż na dachu krytym dachówką 
Sprawdzić łaty nośne w miejscu wybranym do 
zamontowania zabezpieczenia antypoślizgowego – 
łaty nośne powinny mieć wymiary co najmniej  
22 x 36 mm, być nieuszkodzone i zamocowane 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.  

Zabezpieczenie antypoślizgowe montuje się z 
a pomocą 4 nierdzewnych wkrętów do drewna 
35 x 4,8 mm, po 2 wkręty w każdym pałąku.  

Zabezpieczenie antypoślizgowe można również zamontować 
bezpośrednio do poszycia z desek. 

Montaż na dachu krytym blachą profilowaną 
Zabezpieczenie antypoślizgowe zamontować na 
szczytach profilu za pomocą 4 nierdzewnych wkrętów 
budowlanych 22 x 6,3 mm, po 2 wkręty w każdym 
pałąku. 
Dokręcać małym momentem w celu optymalnego  
ukształtowania gwintu.  

Montaż na dachu płaskim 
Zamontować płytkę mocującą zgodnie z odpowiednią 
instrukcją montażu.  

Na membranie bitumicznej zgodnie z M-082. 
Na membranie PCW, ECB/FPO zgodnie z M-076. 

Montaż na dachu krytym blachą na rąbek stojący 
i typu klick 
Umieścić zamocowanie na rąbku stojącym, 
sprawdzić, czy występy zamocowania zacisnęły się 
pod krawędzią rąbka.  

Dopasować zabezpieczenie antypoślizgowe,  
tak aby drabina dostawiana opierała się o rynnę 
lub okap dachu. 

Moment dokręcania min. 20 Nm. 

Montaż na drabinie/pomoście dachowym na 
połaci dachu 
Dopasować zabezpieczenie antypoślizgowe do 
drabiny dachowej, tak aby drabina dostawiana 
opierała się o rynnę lub okap dachu. 

Zamontować do najniższych otworów przy użyciu co 
najmniej 2 śrub M10 x 20 z nakrętką kołnierzową. 



STOPIEŃ DACHOWY 
DO DACHÓW POKRYTYCH DACHÓWKĄ 

M-034 1807 PL
c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

Stopień dachowy do dachów pokrytych dachówką. Pasuje na dachy z łatami o rozmiarach 
25 i 50 mm.  

Stopień można stosować w budynkach o wysokości elewacji maksymalnie 4 metry  
i kącie nachylenia dachu maksymalnie 45°. Stopnie można montować jedynie w prostej 
lini, jeden nad drugim. Min. odległość od łączenia się łat lub ich zakończeń wynosi  
1000 mm. Stopni nie można montować na łatach mniejszych niż 22 x 36 mm. Łaty nie 
mogą być zniekształcone lub osłabione wyszczerbieniami, najniższa dopuszczalna klasa 
to V. Połać dachu powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta dachówek. 

A. Boki stopnia  ①  należy dopasować do dachówki i łat za pomocą urządzenia do

zaginania  ②. Zagięcie ma nasąpić w miejscu wybranego otworu i może się odbyć

jedynie raz.

B. Ułożyć niższy rząd dachówek, zaczepić hak o łatę dachową, tak aby boki stopnia
spoczywały na dnie fali dachówek.

C. Ułożyć następny rząd dachówek i zamontować pozostałe stopnie jak powyżej.

D. Zabezpieczenia antypoślizgowe do drabiny dostawianej należy montować obok stopnia
dachowego.

Wzór opatentowany 

Numer typu zatwierdzenia: 0072/03 



  DRABINA PIONOWA 

  (FASADOWA) 
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Górną parę mocowań należy 
przytwierdzić jak najbliżej krawędzi 
dachu używając wkręty stosownie do 
materiału fasady.  

Przy mocowaniu konstrukcji do fasady z 
blachy lub drewna można użyć blachy 
mocującej. Zobacz instrukcję montażu 
M-130.

Na wspornikach o długości 600 mm lub 
większych należy montować 
wzmocnienie poprzeczne. 

Drabinę należy przytwierdzić do wyższej 
pary wsporników. Górny stopień 
powinien znajdować się co 30 mm 
powyżej rynny lub kantu dachu.  

Do łączenia drabin używać zestawu 
połączeniowego 470011P. 

Pozostałe wsporniki należy zamontować 
w odległości nie większej niż 2400 mm. 

 Poręcz należy zamocować za
pomocą zestawu
wzmacniającego do dachu lub
innego stałego miejsca dostępu.

W przypadku cięcia wyrobów powierzchnię cięcia pomalować farbą antykorozyjną. 

A= Wkręt FZV M10 x 20, B= Podkładka FZV 10,5 mm, C= Nakrętka FZV M10, D= Wkręt FZV M10 x 50 

Wzmocnienie poprzeczne 



PŁYTKA MOCUJĄCA

NA MEMBRANACH PCW, ECB/FPO 

M-076 1903 PL
c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

 

   

Zamocowanie systemu linki bezpieczeństwa według M-279.

Płytka mocująca 400 x 400 mm do montażu systemu bezpieczeństwa 
na dachach pokrytych membraną PCW, ECB/FPO min. 1,2 mm. 

Membrana powinna zostać przetestowana zgodnie z normą EN 13956 i powinna spełniać poniższe 
wymagania: 

Wytrzymałość na rozciąganie:  min. 500 N/50 mm EN 12311-2 
Wytrzymałość na rozdarcie:   min. 110 N EN 12310-2 
Wytrzymałość na ścinanie na połączeniach:  min. 450 N/50 mm EN 12317-2 
Wytrzymałość na odrywanie na połączeniach: min. 150 N/50 mm EN 12316-2 

Montaż płytki mocującej na dachu 
pokrytym membraną 

Zamontować śrubę z podsadzeniem w środkowym 
otworze płytki mocującej i ułożyć płytkę w żądanym 
miejscu na membranie. 

Uwaga! W przypadku montażu poniższych produktów 
płytkę mocującą należy zawsze mocować za pomocą 
4 kołków: 

 Pomost dachowy, przy nachyleniu dachu
powyżej 18°

 Zamocowania blokujące systemu linki
bezpieczeństwa

 Poręcz ochronna 1,1 m na pomoście dachowym
i drabinie dachowej

 Poręcz ochronna 1,1 m na dachu o małym kącie
nachylenia pokrytym membraną

Kołki (1) powinny być tego samego typu co stosowane 
przy montażu membrany. Należy je zamocować do 
konstrukcji nośnej przez otwory montażowe w każdym 
narożniku. 

Dla pozostałych produktów nie ma potrzeby 
mocowania do konstrukcji nośnej.  

Przyciąć membranę o wymiarach 500 x 500 mm. 
Wykonać otwór na śrubę z podsadzeniem pośrodku 
przyciętej membrany. 

Zgrzać membranę w czterech punktach mocowania (2) 
i 50 mm wokół całej płytki mocującej.  

Zamontować wsporniki, używając nakrętki M10 A2, podkładki i uszczelki EPDM zgodnie z instrukcją 
montażu danego produktu. 

Zamocowanie antypoślizgowe do drabiny dostawnej M-001, Wspornik, zamocowanie uniwersalne oraz ucho 
mocujące na dachach pokrytych membraną lub powierzchniach płaskich M-085, Pomost dachowy M-203, 
Płotek przeciwśniegowy, reling kalenicowy oraz okapowy M-204, Drabina dachowa M-205 i M-303, Płotek 
przeciwśniegowy relingowy M-224, Poręcz ochronna 1,1 m do dachów o małym kącie nachylenia pokrytych 
membraną M-236, Barierka ochronna 0,5 m wokół wyłazów oraz okien dachowych M-251, Zamocowania do 
kolektorów słonecznych do dachów płaskich M-277 

Zalecany moment dokręcania wynosi 10 Nm. 

Przykładowy 
wspornik 

UWAGA! Sprawdzić dokładnie, czy 
między zgrzewanymi powierzchniami 
uzyskano połączenie. 



INTRUKCJA MONTAŻU  M-081 1807 PL  

STOPIEŃ DACHOWY TYPU KOMBI DO MONTAŻU NA DACHÓWCE 
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Stopień dachowy typu kombi do montażu na dachówce. 
Pasuje do dachówek, gdzie łaty posiadają grubość 25 lub 50 mm. 
 
Stopień dachowy może być stosowany do dachów, gdzie fasada budynku nie przekracza 4 metrów 

oraz o spadku dachu nie większym niż 45º. Szerokość stopnia można ustawić w przedziale 220 – 

300mm, aby uzyskać odpowiedni rozmiar do fali dachówki.  

Stopnie dachowe mogą być jedynie montowane jednym nad drugim.  
 
Odległość od zakończenia lub łączenia się łat nie może być mniejsza niż 1000 mm.  
 
Stopień dachowy nie może być montowany na łatach mniejszych niż 22 x 36 mm. Łaty nie mogą 
zawierać sęków i wtrąceń kory. Poszycie dachowe musi być wykonane  zgodnie z instrukacjami 
producenta dachówki.  
 
A. Boki stopnia ① dopasowuje się do wielkości łaty za pomocą uwytu do wyginania ②. Wygięcie 

ma nastąpić na danym otworze i może być wykonane tylko raz po każdej ze stron. 
 

B. Umieść dolny szereg dachówek, załóż uszczelki EPDM ⑤ i rozmieść wsporniki stopnia w jej 

dolnej części.  
 

C. Zamocuj stopień ③ za pomocą 4 szt śrub A2 M6 x 12 mm z nakrętkami w otworach ④. Śruby 

montowane są od wewnątrz. Szerokość stopnia można dopasować, tak aby sie ułozyły w 
dolinach dachówek. 

 

D. Ułóż następny rząd dachówek oraz umieść dachówkę zgodnie z instrukcją  
powyżej. Zabezpieczenie antypoślizgowe do drabiny dostawianej montuje się obok stopnia 
dachowego.  

Numer zatwierdzenia 0072/03 
 
Wzór opatentowany 
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PŁYTKA MOCUJĄCA

NA PAPIE
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Płytka mocująca montowana pod papą. 

Przyciąć kawałek papy o wymiarach 500 x 500 mm. 
(W przypadku renowacji dachu płytkę mocującą można zgrzać 
między istniejącą papą a nową papą. Nie trzeba wtedy używać 
dodatkowego kawałka papy o wymiarach 500 x 500 mm). 

Zamontować śrubę pod płytką w dedykowanym otworze i zgrzać 
płytkę mocującą centralnie na dociętym kawałku papy. 

Założyć tuleję chroniącą na śrubę.  
Wykonać otwór na śrubę w wierzchniej papie. 

Zgrzać papę na całej powierzchni płytki mocującej. 

Sprawdzić, czy nastąpiło całkowite zgrzanie w punktach 
mocowania.  

Zdjąć tuleję chroniącą śrubę. 

Płytka mocująca o rozmiarze 400 x 400 mm do zgrzewania,  
bez mocowania mechanicznego, do montażu systemów bezpieczeństwa 
dachowego na dachach pokrytych papą.  

Papa musi spełniać normy zgodnie z normą EN 13707:2004+A2:2009 oraz spełniać poniższe 
wymagania: 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużnie i poprzecznie min 300 N/50 mm EN 12311-1 
Wytrzymałość na rozdarcie min 150 N  EN 12310-1 
Wytrzymałość na ścinanie na połączeniach wzdłużnie i poprzecznie  min 500 N/50 mm EN 12317-1 
Wytrzymałość na odrywanie  min 125 N/50 mm EN 12316-1 

Płytka mocująca montowana na papie. 

Zamontować śrubę pod płytką w dedykowanym otworze i zgrzać 
płytkę mocującą w wybranym miejscu. 

Przyciąć kawałek papy o wymiarach 800 x 1200 mm, 880 x 1100 mm 
lub 1000 x 1000 mm.  

Założyć tuleję chroniącą na śrubę.  
Wykonać otwór na śrubę w przyciętej papie. 

Zgrzać papę na całej powierzchni płytki mocującej. 

Sprawdzić, czy nastąpiło całkowite zgrzanie w punktach 
mocowania.  

Zdjąć tuleję chroniącą śrubę. 

Zamocowanie należy zamocować za pomocą nakrętki M10 A2, podkładki i uszczelki EPDM zgodnie 
z odpowiednimi instrukcjami montażu. 

Zamocowanie antypoślizgowe do drabiny dostawnej M-001, Wspornik, zamocowanie uniwersalne i ucho 
mocujące dla dachów płaskich M-085, Ława kominiarska M-203, Płotek przeciwśniegowy, relingi M-204, 
Drabina dachowa M-205 i M-303, Reling przeciwśniegowy M-224, Poręcz ochronna 1,1 m do dachów płaskich 

o małym kącie nachylenia M-236, Barierka ochronna dla wyłazu dachowego M-251, Zamocowania do
kolektorów słonecznych do dachów płaskich M-277, CWL Safety System – Zamocowania na dachy
płaskie M-284, Narożnik linki 15°-90° M-291.

Zalecany moment dokręcania wynosi 10 Nm. 



ZAMOCOWANIA I UCHO DO

KOTWIENIA DO DACHÓW PŁASKICH
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Montaż na membranie bitumicznej należy wykonać zgodnie z M-082. 
Montaż na dachu z membraną PCW, ECB/FPO należy wykonać zgodnie z M-076. 
Montaż na dachu krytym gontem bitumicznym na poszyciu z desek min. 17 mm zgodnie z M-132. 

Montaż z użyciem kołków rozporowych, śrub rozprężnych i kotew chemicznych na betonie należy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy tego rodzaju zamocowania. Śruba nierdzewna M10. 
Zamocowanie powinno wytrzymać obciążenie rozciągające min. 10 kN i obciążenie poprzeczne  
min. 10 kN. 

Moment dokręcania 10 Nm. 

Wspornik do dachów płaskich 

Do montażu użyć uszczelki EPDM, nakrętki M10 
i podkładki.  

Płotek przeciwśniegowy, reling kalenicowy i 
okapowy M-204. Pomost dachowy, kąt 
nachylenia dachu >18° M-203. Balustrada wokół 

wyłazu dachowego M-251. 

Ucho do kotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego 
przed upadkiem z wysokości 

Ucho do kotwienia można zamontować w różnych kierunkach. 
Do montażu użyć uszczelki EPDM, nakrętki M10 i podkładki. 

Na dachach o małym kącie nachylenia, ≤6°, ucha do kotwienia można montować w 
maksymalnych odstępach co 5 metrów, w odległości 4-6 metrów od Krawędzi dachu. 
Na tych dachach w każdym narożniku powinno znajdować się dodatkowe ucho do 
kotwienia w odległości ok. 2 metrów od poszczególnych krawędzi dachu. To 
rozwiązanie zakłada, że stosuje się podwójne liny kotwiące od długości co najmniej 5 
metrów. Najlepiej zastosować system linki lub szyny bezpieczeństwa. 

Przy kącie nachylenia dachu od 6° do 25° należy zamontować dodatkowe ucho 
kotwiące w narożnikach dachu w odległości 2 metrów od poszczególnych krawędzi 
dachu. 

Ucho do kotwienia jest przeznaczone do zamocowania tylko 1 osoby wyposażonej w 
osobisty sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 

Uszczelka 
EPDM 

Uszczelka 
EPDM 

W kierunku 
kalenicy 

Wspornik drabiny dachowej do dachów 
płaskich 

Do montażu drabiny dachowej i ławy kominiarskiej  
na połaci dachu. Do montażu użyć uszczelki EPDM, 
nakrętki M10 i podkładki.  

Instrukcja montażu M-205 i M-303. 
Uszczelka 
EPDM 

Wspornik pomostu 
dachowego  
Kąt nachylenia dachu <18° 

Do montażu użyć uszczelki EPDM, 
nakrętki M10 i podkładki.  

Pomost dachowy M-203. 

Uszczelka 
EPDM 

Przykładowy 
wspornik 

Przykładowy 
wspornik 



ZAMOCOWANIA 
INNE RODZAJE BLACH 

M-124 1903 PL
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Wspornik na aluminiowej blasze trapezowej o min. 
grubości 0,8 mm  
Wspornik należy zamontować na szczycie uwypuklenia,  
używając uszczelki EPDM i 10 nierdzewnych wkrętów  
budowlanych 22 x 6,3 mm wraz z podkładką. 

Dokręcać małym momentem w celu optymalnego ukształtowania 
gwintu w blasze. 

Na początku i na końcu powinny być zamontowane 3 wsporniki w 
maksymalnej odległości (CC) od siebie 600 mm. Poza tymi miejscami 
odległość (CC) między wspornikami nie może przekraczać 1200 mm.  

Wspornik/zamocowanie drabiny do montażu na dachu z blachy profilowanej 
stalowej o grubości 0,4mm lub aluminiowej o grubości co najmniej 0,4 mm. 

Na całej długości odcinka należy zamontować co najmniej 3 wsporniki. 

Wsporniki należy montować w miejscu zachodzenia na siebie blach, natomiast pierwszy z nich i ostatni 
może być zamontowany na blasze pojedynczej. 

Wspornik należy zamontować na szczycie uwypuklenia, używając uszczelki EPDM i 10 nierdzewnych wkrętów 
budowlanych 22 x 6,3 mm wraz z podkładką. Zamocowanie drabiny zamontować zgodnie z instrukcją M-202. 
W miejscu zachodzenia na siebie blach nawiercić otwory o średnicy 3,5 mm. Dokręcać małym 
momentem w celu optymalnego ukształtowania gwintu w blasze. Sprawdzić, czy obie blachy zostały 
dokręcone.  

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcjami montażu dla danego produktu. Płotek przeciwśniegowy, Reling 
do kalenicy i okapu M-204, Pomost dachowy M-203, Drabina dachowa M-205 i M-303, Barierka ochronna dla 
wyłazu i okna dachowego M-251.

Pojedyncza blacha dopuszczalna na początku i na końcu 
odcinka oraz przy środkowym wsporniku pomostu 
dachowego z 3 wspornikami. Maksymalna odległość do 
następnego wspornika nie może przekraczać 500 mm. 

Zamocowanie narąbkowe do podwójnie falcowanych blach: 
miedzianej o min. grubości 0,6 mm, cynkowej 0,6 mm,  
aluminiowej 0,7 mm oraz spawanej stali nierdzewnej 0,4 mm. 

Wcisnąć zamocowanie na stojący rąbek, tak aby występy 
znalazły się pod brzegiem rąbka.  

Przy montażu na blachach miedzianych należy pomiędzy 
zamocowaniem a blachą zastosować uszczelkę EPDM. 

Śruby dokręcać momentem minimum 40 Nm. 

Montaż na dachu z blachy stalowej z pojedynczym 
rąbkiem min. 0,6 mm.  

W tym szczególnym przypadku blacha, poszycie i zaciski nie mogą być 
uszkodzone, a ich stan powinien zostać sprawdzony przez inspektora z 
odpowiednimi uprawnieniami.  

Na początku i na końcu powinny  
być zainstalowane 3 zamocowania 
narąbkowe w maksymalnej 
odległości (CC) 600 mm od siebie. 
Poza tymi miejscami odległość 
między zamocowaniami nie może 
przekraczać 1200 mm. 

Miejsce zachodzenia na siebie blach. 



PŁYTKA MOCUJĄCA 
DO DRABINY ŚCIENNEJ

M-130 1804 PL
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Montaż drabiny ściennej za pomocą płytki mocującej na elewacjach z blachy stalowej 
o grubości min. 0,4 mm

Zamontować wspornik na płytce mocującej za pomocą 1 śruby z podsadzeniem A2 M10 x 31 mm 
z podkładką i nakrętką. 

Przykręcić płytkę mocującą do elewacji za pomocą 6 wkrętów gwintujących z podkładką 
uszczelniającą A2 18 x 6 mm. 

Dokręcać małym momentem w celu optymalnego ukształtowania gwintu w blasze. 

Wkręty należy rozmieścić równomiernie na całej płytce mocującej. 

Montaż drabiny ściennej za pomocą płytki mocującej na elewacjach z drewna 

Zamontować wspornik na płytce mocującej za pomocą 1 śruby z podsadzeniem A2 M10 x 31 mm 
z podkładką i nakrętką.  

Przykręcić płytkę mocującą do elewacji za pomocą 6 wkrętów A2 35 x 5 mm. 

Wkręty należy rozmieścić równomiernie na całej płytce mocującej. 

Montaż drabiny ściennej zgodnie z instrukcją montażu M-074/M-302.  



SZYNA PRZEDŁUŻAJĄCA 
DO WSPORNIKA DRABINY/POMOSTU

DACHOWEGO NA POŁACI DACHU

M-131 1804 PL
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Zamontować uszczelkę EPDM na 
zamocowaniu.  

Przymocować szynę przedłużającą  

z uszczelkami EPDM do wspornika za 

pomocą 1 śruby ocynkowanej M10x20 

z nakrętką kołnierzową.  

(Zamontować zgodnie z jednym tych 

wariantów) 

2 zamocowania z uszczelkami EPDM 

zamontować na końcach szyny 

przedłużającej i przykręcić do szczytów 

profilu za pomocą 14 wkrętów 

gwintujących A2 18x6 mm z podkładką 

uszczelniającą.  

Dokręcać małym momentem w celu 

optymalnego ukształtowania gwintu w 

blasze. 

Montaż drabiny dachowej zgodnie z 

instrukcją montażu M-205 i M-303. 

Szyna przedłużająca ze wspornikiem drabiny/pomostu dachowego na połaci dachu do montażu 

na dachach krytych blachą o odstępie między szczytami profilu wynoszącym 550-560 mm. 

Przykładowy 
wspornik 



PŁYTKA MOCUJĄCA

DO GONTU BITUMICZNEGO 

NA ODESKOWANIU MIN. 17 MM 

M-132 1807 PL
c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

Ogólna instrukcja montażu 
na dachu: 

Przyciąć kawałek membrany szczelnej* 
o wym. min. 700 x 500 mm.

Rozgrzać powierzchnię, na której ma 
się znaleźć podstawa mocująca. 
Włożyć śrubę i zgrzać na całej 
powierzchni podstawę mocującą  
z przyciętym kawałkiem membrany 
szczelnej, umieszczając podstawę 
pośrodku membrany. 

Przykręcić podstawę mocującą 
8 wkrętami do drewna. 

Przykręcić membranę szczelną  
8 wkrętami do drewna z podkładką 
przeznaczoną do montażu membrany 
szczelnej.  

Przyciąć kawałek membrany szczelnej* 
o wym. min.
500 x 300 mm. Założyć tuleję ochronną
na śrubę.

Wykonać otwór na śrubę i zgrzać na 
całej powierzchni membranę szczelną* 
na podstawie mocującej. 

Ułożyć dach z gontu zgodnie 
z instrukcją producenta. 

Na zamocowaniu gonty należy zgrzać 
lub przykleić. 

Zamontować wspornik zgodnie 
z M-085. 

Zalecany moment dokręcania 
wynosi 10 Nm. 

Montaż przy okapie dachu:  

Przyciąć kawałek membrany szczelnej* 
o wym. min. 700 x 500 mm.

Umieścić płytkę mocującą ok. 50 mm 
od dolnej krawędzi membrany 
szczelnej. 

Zgrzać na całej powierzchni  
i przykręcić podstawę mocującą 
według instrukcji ogólnej. 

Przykręcić membranę szczelną  
8 wkrętami do drewna z podkładką 
przeznaczoną do montażu membrany 
szczelnej.  

Założyć tuleję zabezpieczającą, 
wykonać otwór na śrubę i zgrzać na 
całej powierzchni membranę szczelną* 
na podstawie mocującej i znajdującej 
się pod spodem membranie szczelnej*. 

Ułożyć dach z gontu zgodnie 
z instrukcją producenta.  

Na zamocowaniu gonty należy zgrzać 
lub przykleić.  

Zamontować wspornik zgodnie 
z M-085. 

Zalecany moment dokręcania 
wynosi 10 Nm.  

* Membrana szczelna powinna być przetestowana zgodnie z normą EN 13707:2004+A2:2009
i powinna spełniać poniższe wymagania:

Wytrzymałość na rozciąganie:  min. 300 N/50 mm EN 12311-1 
Wytrzymałość na rozdzieranie:  min. 150 N EN 12310-1 
Wytrzymałość na ścinanie na połączeniach: min. 500 N/50 mm EN 12317-1 
Wytrzymałość na odrywanie na połączeniach: min. 125 N/50 mm EN 12316-1 



PŁYTKA MOCUJĄCA 
DACHU ŁUPKOWYM 

M-133 1903 PL

 

 

 

 

Elementy bezpieczeństwa dachowego zamontowane za pomocą płytki mocującej do dachów 
łupkowych 

Płytka mocująca zastępuje jedną płytkę łupkową i mocuje się ją do poszycia dachu za pomocą 
10 dołączonych nierdzewnych wkrętów 35 x 5 mm. Użyć zestawu wkrętów nr art. 410017P. 

Elementy bezpieczeństwa dachowego montuje się na płytce mocującej zgodnie z oddzielną 
instrukcją montażu. 

Płotek przeciwśniegowy, reling do kalenicy i okapu M-204, Pomost dachowy M-203, Drabina 
dachowa M-205/M-303, Barierka do włazu i okna dachowego M-251. 

Przykładowy 
wspornik 



ZAMOCOWANIA 
DRABINA DACHOWA NA DACHACH

KRYTYCH DACHÓWKĄ

M-201 1804 PL
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Zamocowanie łatowe na poszycie 
z łat dachowych 

Łaty nośne min. 40 x 70 mm. 

Użyć zestawu adaptacyjnego nr art. 470212P 
i zestawu śrub nr art. 410166P. 

Płaskownik mocujący na poszycie 
odeskowane  

na dachach z poszyciem z desek min. 17 
mm lub sklejki min. 12 mm. 

Użyć zestawu śrub nr art. 470211P. 

Montaż na dachu krytym dachówką 
1-falistą

Wspornik powinien spoczywać 
na 3 szczytach profilu.  

Płaskowniki mocujące montuje się  
na wspornikach na zmianę z prawej 
i lewej strony. 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Nierdzewny wkręt do drewna 35 x 5 mm, 
D= Uszczelka EPDM 

Przykładowy 
wspornik 



ZAMOCOWANIA 
DRABINA DACHOWA NA DACHACH

KRYTYCH BLACHĄ

M-202 1804 PL
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Zamocowanie narąbkowe do montażu na dachach pokrytych 
blachą z rąbkiem podwójnym i pojedynczym oraz typu klick 

Blacha stalowa i miedziana o min. grubości 0,6 mm. 
Blacha cynkowa o min. grubości 0,7 mm. 
Blacha aluminiowa o min. grubości 0,7 mm. 
Spawana blacha nierdzewna o min. grubości 0,4 mm. 

Zamocowanie do blachy profilowanej 

Blacha stalowa o min. grubości 0,5 mm.  
Blacha aluminiowa o min. grubości 0,8 mm. 

Zamocowanie montuje się na szczycie 
profilu. 
Użyć zestawu zamocowań, nr art. 410130P. 

Dokręcać małym momentem w celu 
optymalnego ukształtowania gwintu w 
blasze. 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10,  

C= Nierdzewna śruba budowlana z podkładką 19 x 6,3 mm, D= Uszczelka EPDM 

Dachy kryte blachą o odstępie między szczytami profilu wynoszącym 221 - 450 mm: 
zamontować zamocowanie na dwóch szczytach profilu dla każdego zamocowania 

uniwersalnego. 

Dachy kryte blachą o odstępie między szczytami profilu wynoszącym 550 - 560 mm: 
Patrz instrukcja montażu M-131. 

Pozostałe rodzaje blachy, patrz instrukcja montażu M-124 

Moment dokręcania 40 Nm 

Zamontować zamocowanie 
narąbkowe na rąbku stojącym, 
sprawdzając, czy występy 
zacisnęły się pod krawędzią 
rąbka. 

W kierunku 

kalenicy 

Przykładowy 
wspornik 



POMOST DACHOWY M-203 1804 PL
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Rozpórkę ukośną (C) montuje się do krótkich 
pomostów dachowych z 2 wspornikami.  
W przypadku 3 lub większej liczby wsporników 
rozpórka ukośna nie jest potrzebna. 

Użyć zestawu śrub 420009P. 

Łączenie odcinków pomostu dachowego 

Po obu stronach połączenia należy  
zamontować co najmniej 2 wsporniki. 

Użyć zestawu śrub 420009P. 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Rozpórka ukośna 

Balustradę zabezpieczającą należy zamontować zgodnie z instrukcją M-294 

Zamocowanie do dachu 
Dach pokryty membraną lub płaski M-085
Dach łupkowy M-133
Dach kryty blachą M-222
Dach kryty dachówką M-223
Dach rozchodnikowy z podwyższeniem M-229
Dach kryty blachą na rąbek skośny M-235

Pomost dachowy 

Maksymalny odstęp między wspornikami 
może wynosić 1200 mm.  
Element może wystawać poza wsporniki 
zewnętrzne maksymalnie na 200 mm.  

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
powierzchni pomostu od płaszczyzny  
poziomej wynosi 3° w kierunku spadku dachu 
i 15° w kierunku chodzenia. 

W kierunku 

kalenicy 



PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY, 

RELING DO KALENICY I OKAPU 

M-204 1807 PL
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Zamocowanie do dachu 

Dach gładki M-085
Dach łupkowy M-133
Dach kryty blachą M-222
Dachówka M-223
Dach rozchodnikowy z podwyższ. M-229
Blacha na rąbek skośny M-235

Płotek przeciwśniegowy z 3 relingami 

Maksymalna odległość płotka od ostatniego 
wspornika wynosi 200 mm. 

Łączenie relingów wykonać poprzez wsunięcie 
jednego relingu w drugi oraz przykręcenie 
wkrętów samogwintujących (C). 

Zestaw blokujący zamontować za pomocą 
wkrętów (3 x C) na zewnątrz ostatnich 
wsporników każdego odcinka.  

Płotek przeciwśniegowy – blacha profilowana 

Płotek przeciwśniegowy należy wsunąć we 
wsporniki. Maksymalna odległość płotka od 
ostatniego wspornika wynosi 200 mm. 
Łączenie należy wykonać za pomocą śrub (2 x A)  
i nakrętek kołnierzowych (2 x B). 
Zestaw blokujący należy przymocować za pomocą 
wkrętów (2 x C) na zewnątrz ostatnich wsporników 
każdego odcinka.  
 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, 

C= Wkręt samogwintujący ze stali nierdz. 20 x 5,5 mm, D= Zestaw blokujący,E= Pręt przeciwlodowy 

Reling do kalenicy i okapu, jeden reling 

Maksymalna odległość płotka od ostatniego 
wspornika wynosi 200 mm. 

Na końcu jednej strony relingu zamontować 
zestaw blokujący za pomocą śrub (A), nakrętek 
kołnierzowych (B) i wkrętów (2 x C).  

Na drugim końcu relingu zamontować zestaw 
blokujący za zewnątrz ostatniego wspornika 
jedynie na relingu za pomocą wkrętów (2 x C). 

Dolny płotek przeciwśniegowy 
zamontować jak najniżej na dachu. 



DRABINA STOPNIOWA DACHOWA  M-205 1903 PL  
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Żerdź dla drabiny stopniowej dachowej 
 

Słupek montuje się w odległości najwyżej 100 mm od wspornika. Dwa samogwintujące wkręty(E) 
należy zamontować w pierwszym i ostatnim słupku na łącznej długości drabiny. Należy użyć zestawu 
montażowego art. 470200P (ocynk) oraz zestawu połączeniowego art. 420012P do relingów. 

Drabina stopniowa dachowa 
 

Drabinę dachową instaluje się tak, by maksymalna odległość między mocowaniami uniwersalnymi nie 
wynosiła więcej niż 1500 mm. Nie może wystawać więcej niż 150 mm. Do mocowania używać wkręty 
420009P oraz zestawu FZV 470018P. 
 
 

 
 

A= Śruba FZV M10 x 20, B= Podkładka FZV10,5 mm, C= Nakrętka FZV M10, D= Wkręt FZV M10 x 35, E= Wkręt 
samogwintujący ze stali nierdzewnej 20 x 5,5 mm, F= Zamocowanie uniwersalne, G= Zestaw adaptacyjny, 
H= Płytka łącznikowa 
 

Kąt nachylenia dachu 8° - 33° 
Ta powierzchnia ku 
 

Kąt nachylenia dachu >33° 
Ta powierzchnia ku górze 

 

W kierunku kalenicy W kierunku kalenicy 



STOPIEŃ DACHOWY 

Z USZCZELKĄ EPDM 

DO BLACHY PROFILOWANEJ

M-213 1807 PL
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Stopień dachowy do montażu na dachu z blachy stalowej o min. grubości 0,4 mm lub blachy 
aluminiowej o min. grubości 0,6 mm. Maksymalna odległość pomiędzy górnymi falami wynosi 
280 mm.   

Stopień dachowy należy montować na dachach, gdzie wysokość fasady budynku nie wynosi więcej 

niż 4 metry, a kąt nachylenia dachu nie przekracza 45°. 

Stopień dachowy ma dwie powierzchnie stopnicowe dostosowane do różnych kątów nachylenia 
dachu. W przypadku kąta nachylenia dachu powyżej 33° należy zwrócić ku górze krótką powierzchnię 
stopnia.  

Stopnie dachowe wolno montować wyłącznie w linii prostej jeden nad drugim. 

Wkręcać wkręty na niskich obrotach, tak aby w blasze powstał optymalny gwint. 

A= Nierdzewny wkręt do blachy z podkładką 19 x 6,3 mm, B= Uszczelka EPDM 



CWL SAFETY SYSTEM 
PRO ORAZ LIGHT

DO POMOSTU DACHOWEGO

M-217 1806 PL
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System linki bezpieczeństwa jest przeznaczony do montażu tylko na pomostach dachowych firmy 
CW Lundberg. 

Kąt nachylenia linki między zamocowaniami blokującymi może odbiegać 
o maks. 15° od poziomu.

Jeśli jedna linka ma się składać z dwóch lub więcej odcinków, 
należy skręcić ze sobą końcówki linki (A i B).  
Wkręcić gwint do końca i dokręcić za pomocą dołączonych  
kluczy (2 x C).  

Zamontować pręt gwintowany (K) w gwintowanej końcówce linki (B).  
Wkręcić pręt gwintowany do oporu. Dokręcić za pomocą kluczy (2 x C). 

Założyć ślizgacz (L albo O) na linkę (na jednej lince można zamontować maks. 2 ślizgacze). 
Ślizgacz jest przewidziany do zaczepienia się tylko jednej osoby wyposażonej w osobisty sprzęt 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 

Zamontować zamocowania blokujące (2 x I) na pomoście dachowym, tak aby można było naciągnąć linkę. 

Zamocować linkę za pomocą nakrętek (2 x G) na zewnątrz każdego zamocowania blokującego. Skontrować 
nakrętki za pomocą kluczy (2 x C). 

Oczka prowadzące linki (J albo N) zamontować w odległości maks. 5 m od zamocowań blokujących. 
Wzajemny odstęp wynosi maks. 5 m.  

Blachę zabezpieczającą (M) zamontować w miejscu wychodzenia na pomost dachowy, a ślizgacz umieścić 
pod spodem. 

Narożnik linki należy zamontować zgodnie z instrukcją M-275. 

A= Końcówka gwintowana męska, B= Końcówka gwintowana żeńska, C= Klucz, D= Śruba nierdzewna M10 x 25, 
E= Podkładka 10,5 mm A2, F= Nakrętka zabezpieczająca M10 A2, G= Nakrętka M10 A2,  
H= Podkładka do zamocowania blokującego, I= Zamocowanie blokujące, J= Oczko prowadzące linki PRO,  
K= Pręt gwintowany końcówki linki, L= Ślizgacz PRO, M= Blacha zabezpieczająca,  
N= Oczko prowadzące linki LIGHT, O= Ślizgacz LIGHT 

CWL Safety System PRO 

Zastosować ślizgacz (L)  

i oczka prowadzące linki (J). 

CWL Safety System LIGHT 

Zastosować ślizgacz (O)  

i oczka prowadzące linki (N). 



POMOST DACHOWY NAROŻNIK M-219 1807 PL
c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m

Pomost dachowy narożnik 90° 

Maksymalny odstęp między wewnętrzną krawędzią narożnika a wspornikiem wynosi 300 mm. 

Po obu stronach połączenia kątowego należy zamontować co najmniej 2 wsporniki. 

A= Śruba ocynkowana M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynkowana M10 



FLAGA  
Z INDYKACJĄ WYSOKOŚCI POKRYWY 

ŚNIEGOWEJ 

M-220 1807 PL 
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Ucho mocujące wyposażone z zaczepem na flagę 
 
Umieść flagę w zaczepie mocowania oraz ustaw 
żądaną wysokość indykatora pokrywy śnieżnej. 
 

Instrukcja montażu ucha mocującego patrz 

dokument M-085. 

 

 
Flaga umieszczona na konsoli bez zaczepu 
 
Umieść flagę w odpowiednim miejscu oraz 
ustaw żądaną wysokość indykatora pokrywy 
śnieżnej. 
 

A= Indykator pokrywy śnieżnej, B= Podkładka mocująca,  
C= Wkręt samogwintujący ze stali nierdzewnej z podkładką z uszczelką 

A 

B 

C 

Przykład konsoli 

A 



ZAMOCOWANIA 
DO DACHÓW KRYTYCH BLACHĄ

M-222 1807 PL
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Zamocowanie do blachy profilowanej 

Blacha stalowa o min. grubości 0,5 mm. 

Zastosować zestaw śrub 410024P. 

Dokręcać małym momentem w celu 
optymalnego ukształtowania gwintu  
w blasze.  

Zamocowanie narąbkowe do blachy 
typu klick 

Blacha stalowa o min. grubości 0,6 mm. 

Zamontować zamocowanie narąbkowe 
na rąbku stojącym, sprawdzając, czy 
występy zamocowania narąbkowego 
znalazły się pod krawędzią rąbka. 

Moment dokręcania 40 Nm. 

Zamocowanie narąbkowe do blachy 
na rąbek stojący podwójny 

Blacha stalowa o min. grubości 0,6 mm. 

Zamontować zamocowanie narąbkowe 
na rąbku stojącym, sprawdzając, czy 
występy zamocowania narąbkowego 
znalazły się pod krawędzią rąbka. 

Moment dokręcania 40 Nm. 

W przypadku montażu na innych rodzajach blachy, patrz instrukcja montażu M-124. 

A= Wkręt budowlany nierdzewny z podkładką 19 x 6,3 mm, B= Uszczelka EPDM 

W kierunku 
kalenicy 



ZAMOCOWANIA 
DO DACHÓW KRYTYCH DACHÓWKĄ 

M-223 1809 PL
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Zamocowanie łatowe na poszycie 
z łat dachowych 

Łaty nośne min. 40 x 70 mm. 

Użyć zestawu śrub nr art. 410166P. 

Podstawa mocująca na poszycie 
odeskowane 

Poszycie z desek min. 17 mm/ 
ze sklejki min. 12 mm. 

Wkręty do drewna należy rozmieścić 
równomiernie na całej podstawie 
mocującej. 

Użyć zestawu śrub nr art. 410017P. 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Wkręt do drewna nierdzewny 35 x 4,8 mm, 
D= Łata nośna min. 40 x 70 mm 

Uwaga! 

Pozostawić zawsze szczelinę 2-3 
mm między wspornikiem a 

znajdującą się pod nim dachówką. 



RELING PRZECIWŚNIEGOWY M-224 1807 PL
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Reling przeciwśniegowy do montażu na blachę profilowaną. 

Wsporniki należy zamocować na szczycie uwypuklenia w odległości maks. 1200 mm  
od siebie, używając uszczelek EPDM oraz wkrętów nierdzewnych z podkładką (4 x A). 
Wkręcać wkręty na niskich obrotach, tak aby nie przekręcić gwintu w poszyciu blaszanym. 

Łączenie relingów należy wykonać w miejscu nałożenia na siebie rur wkrętem (C), używając zestawu 
420012P. 

Reling należy zablokować na początku i na końcu każdego odcinka przy zewnętrznych wspornikach za 
pomocą wkrętów samowiercących (C). 

Należy pamiętać, że reling przeciwśniegowy nie zastępuje płotka przeciwśniegowego przy okapie. 

Reling przeciwśniegowy do montażu na dachach płaskich. 

Montaż na poszyciach na bazie asfaltu zgodnie z instrukcją montażu M-082. 

Montaż na dachach pokrytych membraną szczelną typu PCW, ECB/FPO 
zgodnie z instrukcją M-076. 

Montować z uszczelką EPDM, nakrętką M10 oraz podkładką. 
Moment dokręcania 10 Nm. 

Łączenie relingów należy wykonać w miejscu nałożenia na siebie rur wkrętem 
samowiercącym (C), używając zestawu 420012P. 

Reling należy zablokować na początku i na końcu każdego odcinka przy zewnętrznych wspornikach za 
pomocą wkrętów samowiercących (C). 

Należy pamiętać, że reling przeciwśniegowy nie zastępuje płotka przeciwśniegowego przy okapie. 

A= Wkręt nierdzewny z podkładką, B= Uszczelka EPDM, C= Nierdzewny wkręt samowiercący 20 x 5,5 mm 



WŁAZ ZAMYKANY NA KŁÓDKĘ 
DO KOSZA OCHRONNEGO DRABINY 

M-225 1808 PL
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Właz zamykany na kłódkę w 
położeniu otwartym 

W położeniu otwartym właz można 
zamocować kłódką do otworu w 
szynie kosza ochronnego. 

Właz zamykany na kłódkę 
opuszczony 

Właz zamykany na kłódkę montuje 
się zwykle na najniższym pierścieniu 
kosza ochronnego.  

Odłączyć zewnętrzną szynę kosza 
ochronnego i wsunąć ją w ucho 
mocujące włazu.  
Przykręcić z powrotem szynę kosza 
ochronnego. 

Właz zamyka się kłódką zakładaną 
na pierścień kosza ochronnego. 



PRĘT PRZECIWLODOWY 

W DOLNYM PROFILU BLACHY TRAPEZOWEJ 

M-226 1807 PL
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Pręt przeciwlodowy do montażu w dolnych profilach na dachach pokrytych blachą 
profilowaną 

Pręty przeciwlodowe montuje się w przypadku, gdy istnieje ryzyko przedostania się lodu w 
dolnym profilu blachy pod płotkiem przeciwśniegowym.  
Montaż należy wykonać z użyciem nierdzewnego wkręta do blachy z podkładką. 
Stosować nieduży moment dokręcania, aby nie uszkodzić gwintów. 

Powierzchnia przylegania pręta przeciwlodowego ma kształt zapobiegający przeciekom. 
Pręty przeciwlodowe można także rozmieścić na całej powierzchni dachu. 

Należy pamiętać, że pręt przeciwlodowy nie zastępuje płotka przeciwśniegowego przy 
okapie. 



GRABIE PRZECIWŚNIEGOWE 
DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY

KLASYCZNY I ZATRZASKOWY

M-228 1805 PL
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Łączenie grabi przeciwśniegowych pod kątem. 

Użyć zestawu połączeniowego 470018P. 

Należy pamiętać, że reling/grabie przeciwśniegowe nie zastępują płotka przeciwśniegowego przy 
okapie. 

Do montażu do blachy na rąbek stojący klasyczny oraz zatrzaskowy.  

Maksymalna odległość między zamocowaniami narąbkowymi wynosi 600 mm. 

Moment dokręcania wynosi 25 Nm. 

Grabie przeciwśniegowe łączy się, nakładając jeden odcinek na drugi jednym otworem 
z każdej strony w miejscu przymocowania zamocowania narąbkowego.  

Śruby należy przewlec przez oba odcinki grabi przeciwśniegowych.  

Maksymalna odległość od ostatniego zamocowania narąbkowego wynosi 150 mm. 

A= Śruba ocynkowana M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynkowana M10, C= Zestaw połączeniowy 

A + B 

W kierunku kalenicy 

C 

A + B A + B 

Rąbek stojący klasyczny: 
Sprawdzić, czy występy zamocowania 

narąbkowego zacisnęły się pod 
brzegiem rąbka. 

Rąbek zatrzaskowy: 
Sprawdzić, czy występy 

zamocowania narąbkowego 
zacisnęły się na rąbku, powodując 
zaciśnięcie rąbka wewnętrznego. 



PODWYŻSZENIE M-229 1903 PL
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Podwyższenie do wspornika stosujemy np. na dachach pokrytych matami rozchodnikowymi, 
strzechą lub żwirem. 

Płytkę montażową należy zamocować w wybranym miejscu zgodnie z instrukcjami M-082 i M-076. 

Zamontować podwyższenie z uszczelką EPDM do poszycia, używając podkładki i nakrętki M10 A2. 

Zalecany moment dokręcania wynosi 10 Nm dla poszycia z papy i membran PVC, ECB/FPO. 

Zamontować wspornik na podwyższeniu za pomocą śruby M10 x 20 i nakrętki ocynkowanej M10 
(ale bez EPDM) zgodnie z instrukcją montażu dla odpowiedniego produktu.  

Wspornik, zamocowanie uniwersalne i ucho mocujące do dachów płaskich M-085. 
Zamocowanie do paneli słonecznych do dachów płaskich M-277. 
System linki bezpieczeństwa CWL Safety System do dachów płaskich M-284. 
Narożnik linki CWL Safety System do dachów płaskich M-291. 

Przykładowy wspornik 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Uszczelka EPDM 

C 

A + B 

W stronę 
kalenicy 



ZAMOCOWANIE 
NA RĄBEK STOJĄCY SKOŚNY 

M-235 1807 PL
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A= Śruba ocynkowana M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynkowana M10 

Zamocowanie na rąbek stojący skośny 

Blacha o min. grubości 0,6mm. 

Ustawić zamocowanie, tak aby występy 
zacisnęły się pod brzegiem rąbka. 

Moment dokręcania 40 Nm. 

Montaż wspornika 

Blachę wspierającą należy umieścić nad 
zamocowaniem, tak aby otwór środkowy znalazł 
się nad otworem (1), o ile to możliwe, w innym 
przypadku nad otworem (2) na zamocowaniu. 

Umieścić wspornik nad tym samym otworem. 

Zamontować, używając śruby (A x 1) i nakrętki 
kołnierzowej (B x 1). 

Moment dokręcania 40 Nm. 

Płotek przeciwśniegowy, Reling do kalenicy  
i okapu M-204. 
Pomost dachowy, spadek dachu >18° M-203. 

Barierki ochronne do wyłazu i okna dachowego 
M-251.

Przy montażu zabezpieczeń przeciwśniegowych 
na rąbku stojącym skośnym należy płotki 
wyposażyć w pręty przeciwlodowe zgodnie z 
instrukcją M-204. 

W przypadku montażu na innych rodzajach blach, patrz instrukcja montażu M-124. 

W kierunku 
kalenicy 



INSTRUKCJA MONTAŻU 
M-236 1709 PL

PORĘCZ OCHRONNA 1,1 M DO DACHÓW PŁASKICH O MAŁYM

KĄCIE NACHYLENIA

c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

Słupek do relingów 

Montować za pomocą nakrętki M10 oraz podkładki. 
Użyć zestawu 430026P. 

Maks. odległość między słupkami 1200 mm. 

Maks. nachylenie dachu 6°. 

Montaż na membranie na bazie asfaltu zgodnie z instrukcją M-082. 

Montaż na dachach pokrytych membraną typu PVC, ECB oraz FPO 
zgodnie z instrukcją M-076. 

Reling 

Łączenie relingów należy wykonać 
w miejscu nałożenia na siebie rur 
wkrętem samowiercącym (A). 
Użyć zestawu 420012P. 

Przy pierwszym i ostatnim słupku 
niepodzielonego odcinka relingu 
należy zamontować 2 wkręty 
samowiercące (A). 

Zakończenie należy zamocować 
4 wkrętami samowiercącymi (A). 

A= Nierdzewny wkręt samowiercący 20 x 5,5 mm 

Uszczelka EPDM 



INSTRUKCJA MONTAŻU 

KŁADKA DO DRABINY PIONOWEJ DŁUŻSZEJ NIŻ 8 M

M-237 1410
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W przypadku cięcia wyrobów należy końcówki zabezpieczyć farbą cynkową. 

A= Śruba FZV M10 x 20, B= Podkładka FZV 10,5 mm, C= Nakrętka FZV M10 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo na długich odcinkach na drabinach 
pionowych, należy je wyposażyć w kładkę. Odległość między kładkami nie 
powinna wynosić więcej niż 6 metrów. 

Montaż drabiny oraz kosza ochronnego należy wykonać zaczynając od góry, 
aby mieć odpowiednio dopasowane na całym odcinku. Drabiny należy 
zamontować obok siebie w miejscu łączenia kładką. Długości odcinków 
powinny się pokrywać na długości ok. 2100mm. 

Zamontuj drabiny pionowe zgodnie z instrukcją montażu M-074. 

Zamontuj kładkę do 
drabiny za pomocą 

szyn wspierających z 6 
zestawami śrub 

(A+B+B+C). 

Zamontuj obręcze ochronne 
oraz poręcze pionowe 
zaczynając od góry w stronę 
kładki. 

Zamontuj horyzontalne 
pręty ochronne oraz 

pionowe kosze ochronne w 
miejscu łączenia. Zamontuj 
w dalszej kolejności kosze 

ochronne ku dołowi. 



CWL SAFETY SYSTEM 
DRABINA DACHOWA 

M-244 1807 PL
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Szyna ze ślizgaczem 

Szynę należy zamontować po lewej lub prawej stronie. Przy montażu po lewej stronie ślizgacz 
należy zamontować zgodnie z instrukcją M-264. 

Wsporniki (D) w maks. odstępach co 600 mm. 

Nakrętki kołpakowe (C) montuje się po zewnętrznej 
stronie szyny jako zabezpieczenie końcowe  
przy pierwszym i ostatnim  
wsporniku. 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Nakrętka kołpakowa A2 M10,  
D= Wspornik, E= Ślizgacz, F= Łącznik, G= Zamocowanie stabilizatora poręczy, H= Szyna bezpieczeństwa 300, 
I= Szyna bezpieczeństwa 1200 

W stronę 

kalenicy 

Łączenie szyn 

Łącznik (F) należy montować 
po wewnętrznej stronie szyny. 

Szyna z jedną blokadą (I) 

Montowana przy kącie nachylenia 
dachu 0-45º.  

Szyna z 4 blokadami (H) 

Zamontować zawsze 2 takie 
szyny przy okapie oraz przy 
kącie nachylenia dachu >45º. 

Montaż przy poręczy 

Zamocowanie stabilizatora poręczy (G) montuje się za pomocą zestawu śrub 420009P z boku 
drabiny dachowej, przy czym szynę  mocuje się przy użyciu śrub (A) i nakrętek kołnierzowych (B). 



PŁYTKA DO RYNNY KOSZOWEJ 
DO PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH

M-245 1807 PL
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Płytka służy do połączenia ze sobą płotków przeciwśniegowych nad rynną koszową. 

Zamocować płytkę nad rynną koszową do jednego płotka.  
Dopasować kąt na płytce, tak aby pasowała do drugiego płotka,  
a następnie zamocować po drugiej stronie. 
Użyć śrub (4 x A) i nakrętek kołnierzowych (4 x B), zestaw śrub 420009P. 

Montaż płotka zgodnie z instrukcją montażu M-204. 

A= Śruba ocynkowana M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynkowana M10 

W kierunku 

kalenicy 



BALUSTRADA 0,5 M 
WOKÓŁ WYŁAZU I OKNA DACHOWEGO

M-251 1807 PL
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Balustrada 

Przykręcić rurki pionowe do wsporników za pomocą 
śrub (B) i nakrętek kołnierzowych (C). 

Zmierzyć odległość C między wspornikami i przyciąć górne 
rurki balustrady na ten wymiar minus 30 mm.  
Użyć zestawu śrub 420016P. 

W przypadku długości balustrady >1800 mm zamontować 
dodatkowy słupek. Wzajemny odstęp wynosi maks.  
1200 mm. Użyć zestawu śrub 440075P. 

Do przedłużania rurek balustrady użyć elementu 
wsuwanego i wkrętów samowiercących (D). Użyć zestawu 
śrub 420012P. 

Balustradę 3-stronną stosuje się 

przy wyłazie dachowym. 

Balustradę 4-stronną stosuje się 

przy oknie dachowym. 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Śruba ocynk. M10 x 40, C= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, 
D= Samowiercący wkręt nierdzewny 20 x 5,5 mm 

Dodatkowy 
słupek 

Zamocowanie do dachu 

Dach pokryty membraną 
lub płaski 

M-085

Dach łupkowy M-133
Dach kryty blachą M-222
Dach kryty dachówką M-223
Dach rozchodnikowy  
z podwyższeniem 

M-229



PODPORA DRABINY

DACHOWEJ
DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY

M-257 1807 PL
cw

lundberg.com
 

 

 

   

 

 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10 

Podporę montuje się w razie potrzeby zamontowania drabiny dachowej w miejscu, 
gdzie nie ma możliwości montażu zamocowań narąbkowych. 

Podpora jest elementem uzupełniającym i nie eliminuje potrzeby zastosowania zamocowań. 

Maksymalna długość części drabiny dachowej wystającej poza podporę wynosi 200 mm.  

Maksymalna odległość do najbliższego zamocowania przy montażu przy górnym końcu drabiny 
dachowej wynosi 300 mm. 

Maksymalna odległość do najbliższego zamocowania przy montażu przy dolnym końcu drabiny 
dachowej wynosi 600 mm. 

Maksymalna odległość do najbliższego wspornika przy montażu między zamocowaniami 
wynosi 850 mm. 

Zamontować podporę, stosując uszczelki EPDM, śruby (A) i nakrętki kołnierzowe (B), 
użyć zestawu śrub 470091P. 

Drabinę dachową zamontować zgodnie z instrukcją montażu M-303. 
 

EPDM 



HAK CWL 
HAK PRZECIWŚNIEGOWY DO DACHÓWEK 

M-260 1807 PL
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Minimalna liczba haków CWL /m2 na dachu 

K
ąt
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Strefa śniegowa 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

 27° * 1,2 1,8 2,4 3,0 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 

 45° ** 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 

* Standardowy kąt spadku dachu, dom jednokondygnacyjny

** Standardowy kąt spadku dachu, dom półtorakondygnacyjny.

Montaż haka CWL 

1.  Lekko podnieść dachówkę. 2. Wsunąć hak za dachówkę do 3.  Ułożyć z powrotem dachówkę.
 momentu jego zaczepienia.

. 

Rozmieszczanie haków CWL 

Zamontować nie mniej haków CWL niż podano dla danego 
kąta spadku dachu oraz strefy śniegowej. 

Połowę zamówionych haków CWL należy zamontować pod 
każdą dachówką, w rzędach od okapu do kalenicy. 

Pozostałe haki należy równomiernie rozmieścić na dachu. 

W przypadku braku płotka przeciwśniegowego, należy 
zamontować haki CWL pod każdą dachówką wzdłuż okapu. 

W przypadku ryzyka przeciążenia dachu z powodu dużej 
ilości śniegu należy w bezpieczny sposób usunąć śnieg. 

Strefy śniegowe przygotowane zgodnie 

 z Europejskimi Normami 

Konstrukcyjnymi (Eurokody). 



 CWL SAFETY SYSTEM 
RELING KALENICOWY  

I PRZECIWŚNIEGOWY Z 3 RURKAMI 

M-261 1806 PL  
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System linki bezpieczeństwa jest przeznaczony do montażu 
poziomego tylko na relingu kalenicowym lub 
przeciwśniegowym  z 3 rurkami firmy CW Lundberg. 
 
 

Oczka prowadzące linki (D) należy zamontować na 
wspornikach, przeprowadzając przez nie rurkę relingową. 
Przy długości linki powyżej 10 m montować w odległości 
maks. 5 m od zamocowań blokujących (I). Wzajemny 
odstęp między oczkami prowadzącymi linki (D) wynosi 
maks. 5 m. 
 

Jeśli jedna linka ma się składać z dwóch lub więcej 
odcinków, należy skręcić ze sobą końcówki linki (A i B).  
Wkręcić gwint do końca i dokręcić za pomocą 
dołączonych kluczy (2 x C). 
 

Zamontować pręt gwintowany (K) w gwintowanej 
końcówce linki (B). Dokręcić za pomocą kluczy (2 x C). 
 

Założyć ślizgacz (J) na linkę (na jednej lince można zamontować maks. 2 ślizgacze). 
Ślizgacz (J) jest przewidziany do zaczepienia się jednej osoby. Osoba ta powinna być wyposażona w 
osobisty sprzęt zabezpieczający  przed upadkiem z wysokości z funkcją amortyzacji zgodnie z 
przepisami Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

Zamontować zamocowania blokujące (I) za pomocą śrub (2 x E) i nakrętek kołnierzowych (2 x F).  
Moment dokręcania 30 Nm. Zabezpieczyć zamocowania blokujące za pomocą wkrętu 
samowiercącego (G). 
 

Zamocować linkę za pomocą nakrętek (2 x H) na zewnątrz każdego zamocowania blokującego (I).  
Skontrować nakrętki za pomocą kluczy (2 x C). 
 

Narożnik linki należy zamontować zgodnie z instrukcją M-282. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Blachę zabezpieczającą (L) zamontować za pomocą wkrętów  
samowiercących (4 x G) w miejscu przeznaczonym do zaczepiania 
się. Ślizgacz (J) umieścić pod spodem. 
 
 
 A= Końcówka gwintowana męska, B= Końcówka gwintowana żeńska, C= Klucz, D= Oczko prowadzące linki, 

E= Śruba M10 x 50, F= Nakrętka kołnierzowa M10 ocynk., G= Wkręt samowiercący 20 x 5,5 A2,  
H= Nakrętka M10 A2, I= Zamocowanie blokujące, J= Ślizgacz PRO, K= Pręt gwintowany do końcówki linki,  
L= Blacha zabezpieczająca 



 ŚLIZGACZ DO SZYNY 

BEZPIECZEŃSTWA 
MONTAŻ PO LEWEJ/PRAWEJ STRONIE 

M-264 1807 PL  
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Ślizgacz do CWL Safety System – do drabiny dachowej (M-244)  
lub drabiny ściennej (M-273) – jest dostarczany do montażu po prawej stronie drabiny. 
 
Sposób złożenia ślizgacza do montażu po lewej stronie drabiny  
Dokręcić nakrętkę samokontrującą (C) w taki sposób, aby blokada amortyzująca mogła się 
swobodnie poruszać. 
 
 

 

A= Śruba M10 x 50 A2, B= Podkładka 10x5 A2, C= Nakrętka samokontrująca M10 A2 
 

Sposób złożenia ślizgacza do montażu po prawej stronie drabiny 
Dokręcić nakrętkę samokontrującą (C) w taki sposób, aby blokada amortyzująca 
mogła się swobodnie poruszać. 
 
 
 



WSPORNIKI DO PANELI

SŁONECZNYCH

NA DACHY KRYTE BLACHĄ

M-270 1807 PL
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Zamocowanie do dachy profilowanej 

Blacha stalowa min. 0,4 mm. 

Użyć zestawu wkrętów 420193P. 

W razie konieczności jest możliwość 
regulowania wysokości wspornika za 
pomocą śrub.  

Wkręcać wkręty małym momentem w celu 
optymalnego ukształtowania gwintu w 
blasze. 

Zamocowanie narąbkowe do rąbka 
podwójnie zawijanego oraz zatrzaskowego 

Blacha stalowa min. 0,6 mm. 

Zamocować zamocowanie narąbkowe 
na rąbku stojącym. 

Moment dokręcania wynosi 25 Nm. 

A= Wkręt budowlany nierdzewny z podkładką 19 x 6,3 mm, B= Uszczelka EPDM 

W stronę kalenicy 

Montaż paneli słonecznych na wspornikach. 

Panele słoneczne montowane są na wspornikach za pomocą m.in. szyny, która jest przykręcana 
z jednej strony do wspornika, a z drugiej do panelu słonecznego. Montować panele zgodnie  
z zaleceniami producenta. 

W przypadku montażu systemów na innych blachach, należy postępować zgodnie z 
zaleceniami znajdującymi się w instrukcji montażu M-124. 

 

Blacha na rąbek: 
Sprawdzić, czy występy zamocowania 
narąbkowego zacisnęły się pod 
brzegiem rąbka. 

Blacha zatrzaskowa: 
Sprawdzić, czy występy zamocowania 
narąbkowego zacisnęły się na rąbku 
wewnętrznym. 



 WSPORNIKI DO PANELI 

SŁONECZNYCH 
DO DACHÓW POKRYTYCH DACHÓWKĄ 

M-271 1812 PL  
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Zamocowanie łatowe 
 

Łata nośna o minimalnej grubości  
40 x 70 mm. 
 

Użyć zestawu wkrętów nr art. 
410166P. 
 

W razie konieczności jest możliwa 
regulacja wysokości wspornika.  
 
 
 

 

Zamocowanie do dachów 
odeskowanych 
 

Odeskowanie min. 17 mm/sklejka 
min. 12 mm. 
 

Wkręty do drewna należy 
równomiernie rozdzielić na 
zamocowaniu pomiędzy łaty. 
 

Użyć zestawu wkrętów nr art. 
410166P. 
 

W razie konieczności jest możliwa 
regulacja wysokości wspornika.  
 

A = Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Wkręt nierdzewny 35 x 4,8 mm,  
D= Łata nośna min. 40 x 70 mm 
 

 

Montaż paneli słonecznych na wspornikach. 
 

Panele słoneczne montowane są na wspornikach za pomocą m.in. szyny, która jest 
przykręcana z jednej strony do wspornika, a z drugiej do panela słonecznego. Montować 
panele zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

Uwaga! 
 

Pozostawić zawsze szczelinę 2-3 
mm między wspornikiem a 

znajdującą się pod nim dachówką. 
 



 CWL SAFETY SYSTEM 
DRABINA ŚCIENNA 

M-273 1807 PL  
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A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Śruba ocynk. M10 x 50,  
D= Przejściówka szyny bezpieczeństwa między ścianą a dachem, E= Wspornik szyny bezpieczeństwa,  
F= Łącznik, G= Wspornik poręczy, H= Szyna bezpieczeństwa 300, I= Nakrętka kołpakowa A2 M10, J= Ślizgacz 

 

Szyna ze ślizgaczem 
 

Szynę należy zamocować po lewej lub 
prawej stronie drabiny. Przy montażu po 
lewej stronie, należy wykonać montaż 
zgodnie z instrukcją M-264. 
 
Zamontować łącznik (F) i wspornik (E) na 
przejściówce (D).  
 

Zamocować luźno przejściówkę (D) do 
poręczy za pomocą wspornika (G) i do 
drabiny ściennej za pomocą wspornika 
(E).  
 

Ustawić przejściówkę w taki sposób, by 
schodziła do drabiny dachowej i stykała 
się z nią od góry. 
 
 

Poluzować wspornik (G)  
i przesunąć przejściówkę (D) 

w dół, tak aby wspornik (E) 
można było zamocować do 

drabiny dachowej. 
 

Dokręcić wsporniki (E i G). 
 

Zamontować szyny (H) na drabinie 
ściennej z zachowaniem odległości 
wsporników 600 mm.  
Zamontować szyny na drabinie 
dachowej zgodnie z instrukcją M-244. 
 
 

Umieścić ślizgacz (J) na szynie. 
 

Przykręcić nakrętki kołpakowe (I) jako 
zabezpieczenie końcowe przy 

pierwszym i ostatnim wsporniku 
każdego odcinka. 

 



 CWL SAFETY SYSTEM PRO 
NAROŻNIK LINKI DO POMOSTU 

DACHOWEGO 

M-275 1807 PL  
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Narożnik do linki bezpieczeństwa 
 
Zamontować pierwsze zamocowanie blokujące do systemu linki bezpieczeństwa na pomoście  
zgodnie z instrukcją M-217. 
 

Przenieść prowadnice linki (D) i rurkę (E) do narożnika pomostu.  
Ostrożnie zgiąć rurkę (E) pod wymaganym kątem, zachowując równy duży promień.  
Zamontować prowadnice linki (D) na płytkach mocujących (C).  
Zamontować płytki mocujące (C) na pomoście.  
Użyć 2x zestawu śrub 420009p.  
 

Rurka (E) powinna przylegać do prowadnic linki. 
Linka powinna być naciągnięta po obu stronach narożnika. 

 
Narożnik pomostu należy zmontować zgodnie z instrukcją M-219. 
 
A= Śruba ocynkowana M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynkowana M10, C= Płytka mocująca,  
D= Prowadnica linki, E= Rurka narożnika linki 
 



ZAMOCOWANIA DO

KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

DO DACHÓW PŁASKICH 

M-277 1812 PL
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Zamocowanie z użyciem wspornika kolektora słonecznego 

Montaż na membranie na bazie asfaltu zgodnie z instrukcją montażu M-082. 

Montaż na dachu z membraną PVC, ECB/FPO zgodnie z M-076. 

Do montażu użyć uszczelki EPDM, nakrętki i podkładki. 

Zastosować zestaw śrub 410226P. 

W razie potrzeby wyregulować wysokość wspornika za pomocą połączeń śrubowych. 

Montaż z użyciem kołków rozporowych, śrub rozprężnych i kotew chemicznych na betonie 
należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy tego rodzaju zamocowania. Rozmiar 
śruby M10 nierdzewna. 

A= Śruba z podsadzeniem, B= Uszczelka EPDM 

Montaż kolektorów lub paneli słonecznych na zamocowaniach. 

Kolektory słoneczne montuje się na wspornikach kolektora słonecznego np. poprzez 
przykręcenie szyn do śruby z podsadzeniem/wspornika i zamontowanie do nich kolektorów. 
Postępować zgodnie z instrukcją dostawcy kolektorów słonecznych. 

Zamocowanie z użyciem śruby z podsadzeniem 

Montaż na membranie na bazie asfaltu zgodnie z instrukcją montażu M-082. 

Montaż na dachu z membraną PCW, ECB/FPO zgodnie z M-076. 

Do montażu z użyciem śruby M10 z podsadzeniem z uszczelką EPDM należy użyć 
zestawu śrub 410132P. 
Umieścić śrubę M10 z podsadzeniem w czworokątnym otworze pośrodku płytki mocującej. 

Do montażu z użyciem śruby M12 z podsadzeniem użyć śruby nierdzewnej o dowolnej 
długości. 
Umieścić śrubę M12 z podsadzeniem w większym czworokątnym otworze w płytce 
mocującej.



PŁYTKA MOCUJĄCA DO SYSTEMU 

LINKI BEZPIECZEŃSTWA

DO MEMBRANY PCW, ECB/FPO 

M-279 1807 PL
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Montaż pozostałych systemów bezpieczeństwa, patrz instrukcja M-076. 

Płytka mocująca 400 x 400 mm do montażu systemu linki bezpieczeństwa 
na dachach pokrytych membraną PCW, ECB/FPO min. 1,2 mm. 

Membrana powinna zostać przetestowana zgodnie z normą EN 13956 i powinna spełniać poniższe 
wymagania: 

Wytrzymałość na rozciąganie:  min. 500 N/50 mm EN 12311-2 
Wytrzymałość na rozdarcie:   min. 110 N EN 12310-2 
Wytrzymałość na ścinanie na połączeniach:  min. 450 N/50 mm EN 12317-2 
Wytrzymałość na odrywanie na połączeniach: min. 150 N/50 mm EN 12316-2 

Zamocowanie blokujące i narożnik – 
do systemu linki 

Zamontować śrubę z podsadzeniem w środkowym otworze 
płytki mocującej i umieścić płytkę w żądanym miejscu na 
membranie. 

Zamocować płytkę mocującą do konstrukcji nośnej za 
pomocą 4 zamocowań w otworach do mocowania (1). 
Zamocowanie powinno być tego samego typu, co 
wykorzystane przy układaniu membrany. 

Przyciąć membranę o wymiarach 500 x 500 mm. 
Wykonać otwór na śrubę z podsadzeniem pośrodku 
przyciętej membrany. 

Zgrzać membranę w czterech punktach mocowania (2) 
i 50 mm wokół całej płytki mocującej.  

Zamontować wsporniki, używając nakrętki M10 A2, podkładki i uszczelki EPDM zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu. 

CWL Safety System, dachy płaskie M-269, CWL Safety System – Zamocowania na dachy płaskie M-284, 
Narożnik linki 15°-90° M-291. 

Zalecany moment dokręcania wynosi 10 Nm. 

Wsporniki oczek prowadzących linki – 
montaż między zamocowaniami blokującymi 

Zamontować śrubę z podsadzeniem w środkowym otworze 
płytki mocującej i umieścić płytkę w żądanym miejscu na 
membranie. 

Płytki mocującej nie trzeba mocować za pomocą 
zamocowań do konstrukcji nośnej. 

Przyciąć membranę o wymiarach 500 x 500 mm. 
Wykonać otwór na śrubę z podsadzeniem pośrodku 
przyciętej membrany. 

Zgrzać membranę w czterech punktach mocowania (2) 
i 50 mm wokół całej płytki mocującej.  

Przykładowe  
zamocowanie blokujące 

Uwaga! Sprawdzić dokładnie, czy 
między zgrzewanymi powierzchniami 
uzyskano połączenie. 



ICE-GRIP M-280 1807 PL
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ICE-GRIP nadaje się do większości materiałów dachowych. Nie jest przeznaczony  
na powierzchnie komunikacyjne. Nie stosować na gumę EPDM. Zawiera rozpuszczalnik,  
który może rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne. Należy zawsze sprawdzić na niewielkiej 
powierzchni, czy ICE-GRIP można stosować na dany materiał oraz czy po wyschnięciu  
spełnia on oczekiwania estetyczne. 

Zawsze używać rękawic i okularów ochronnych. Przeczytać dołączony tekst ostrzegawczy. 
Powłoka bazowa jest tworzywem utwardzalnym i dlatego ICE-GRIP powinien być nakładany przez 
fachowca. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Oczyścić powierzchnię, usunąć luźny materiał lub substancje obce. Przed 
nałożeniem powłoki dokończyć ewentualne malowanie/lakierowanie i poczekać, aż powierzchnia dobrze wyschnie i 
utwardzi się. 

NAKŁADANIE Do nakładania powłoki użyć wałka lub pędzla. 
Nakładać powłokę w kierunku poziomym, pasem o wysokości około 250 mm lub na większą powierzchnię. 
Nałożyć jednorazowo 1 metr kwadratowy (4 metry bieżące), a następnie posypać granulatem antypoślizgowym, 
dopóki powłoka jest mokra. Nakładać obficie, warstwą o grubości od 1,5 do 2,0 mm. 
Rozprowadzić granulat za pomocą rozrzutnika w ilości jedynie około 30 do 40 ziaren na 10 cm

2
 (patrz ilustracja 1),

dopóki powłoka bazowa nadal jest mokra i zanim pojawi się napięcie powierzchniowe. Granulat musi częściowo 
zagłębić się w powłoce bazowej, dzięki czemu po utwardzeniu się powłoki połowa ziarna będzie trzymać się w 
powłoce, a reszta utworzy nierówności wystające z powłoki. 

Zalecana wysokość nakładania i rozprowadzenie granulatu. 

Temperatura nakładania: -17°C do +60°C. Zakres temperatury użytkowania: -40°C do +82°C. 
Podgrzać ICE-GRIP, gdy temperatura jest niższa niż +8°C, aby ułatwić nakładanie. 
Dla uzyskania optymalnego rezultatu ICE-GRIP powinien utwardzać się przez 24 godziny, zanim zostanie 
wystawiony na opady atmosferyczne. 

CZYSZCZENIE Oczyścić narzędzia i usunąć plamy alkoholem. Utwardzoną masę można usunąć z narzędzi i 
innych powierzchni mechanicznie lub ksylenem. Podczas używania łatwopalnych rozpuszczalników należy 
postępować zgodnie z instrukcją producenta. 

250 mm 



CWL SAFETY SYSTEM PRO 
NAROŻNIK LINKI DO RELINGU

KALENICOWEGO

M-282 1807 PL
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Narożnik do linki bezpieczeństwa na relingu kalenicowym 

Zamontować pierwsze zamocowanie blokujące do systemu linki bezpieczeństwa na relingu kalenicowym 
zgodnie z instrukcją M-261. 

Przenieść prowadnice linki (F) i rurkę (G) do narożnika relingu kalenicowego.  
Ostrożnie zgiąć rurkę (G) pod wymaganym kątem, zachowując równy duży promień.  
Zamontować prowadnice linki (F) na płytkach mocujących (E) i zamontować je na rurce relingu. 
Śruby (C) należy dokręcić momentem 30 Nm. 
Przykręcić płytki mocujące wkrętami samowiercącymi (D).  
Użyć zestawu śrub 490137p.  

Rurka (G) powinna przylegać do prowadnic linki. 
Linka powinna być naciągnięta po obu stronach narożnika. 

Reling kalenicowy należy zamontować zgodnie z instrukcją M-204. 

A= Śruba ocynkowana M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynkowana M10, 
C= Śruba ocynkowana M10 x 50, D= Wkręt samowiercący nierdzewny 20 x 5,5 mm, 
E= Płytka mocująca, F= Prowadnica linki, G= Rurka narożnika linki 



INSTRUKCJA MONTAŻU M-283 1802 PL

CWL SAFETY SYSTEM – SYSTEM LINKI BEZPIECZEŃSTWA 
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System linki bezpieczeństwa należy umieścić zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka, 
patrz dokument CWL0061. 

Kąt nachylenia linki między zamocowaniami blokującymi może odbiegać 
o maks. 15° od poziomu.

Jeśli jedna linka ma się składać z dwóch lub więcej odcinków, 
należy skręcić z sobą końcówek linki (A i B).  
Wkręcić gwint do końca i dokręcić za pomocą  
dołączonych kluczy (2 x I).

UWAGA! Rozłożyć całą linkę wzdłuż planowanego odcinka montażu. Oczka prowadzące linki (D) 
należy umieścić w odległości min. 200 mm od końcówek linki (A i B). 

Zamontować zamocowania blokujące (C) i oczka prowadzące linki (D) zgodnie z instrukcją montażu dla 
danego typu dachu: 

Dach płaski M-284 
Blacha profilowana M-285 
Blacha na rąbek stojący M-286 

Założyć ślizgacz (F) na linkę.  
Maks. 2 ślizgacze na odcinek linki. 

Wprowadzić gwint końcówki linki (A) do zamocowania  
blokującego (C).  
Umieścić płytkę z oznaczeniem (H) na gwincie napisem do góry. 
Skontrować nakrętki (2 x E) za pomocą kluczy (2 x I). 

Wkręcić pręt gwintowany (G) do końcówki linki (B)  
aż do ogranicznika pręta (G1). Dokręcić pręt gwintowany (G) 
do końcówki linki (B) za pomocą kluczy (2 x I). 

Wprowadzić pręt gwintowany (G) do zamocowania blokującego (C).  
Umieścić płytkę z oznaczeniem (H) na pręcie gwintowanym napisem do góry. 
Skontrować nakrętki (2 x E) za pomocą kluczy (2 x I). 

Naciągnąć linkę, wybierając otwór montażowy (1-6)  
na zamocowaniach blokujących (C) oraz umiejscowienie nakrętek 
na pręcie gwintowanym (G). 

Linka powinna wisieć nieco nad powierzchnią dachu.  
Szczegółowe informacje, patrz punkty kontrolne CWL0152. 

A= Końcówka linki męska, B= Końcówka linki żeńska, C= Zamocowanie blokujące, D= Oczko prowadzące linki, 
E= Nakrętka M10 A2, F= Ślizgacz PRO, G= Pręt gwintowany do końcówki linki, H= Płytka z oznaczeniem,  
I= Klucz, J= Blacha zabezpieczająca do zamocowania blokującego, K= Blacha zabezpieczająca do oczka 
prowadzącego linki 

Zamontować blachę zabezpieczającą (J lub 
K) w miejscu wejścia na dach albo tam, gdzie
występuje potrzeba zabrania lub zostawienia
ślizgacza (F). Ślizgacz (F) umieścić pod
blachą zabezpieczającą.



CWL SAFETY SYSTEM 
ZAMOCOWANIA NA DACHY PŁASKIE 
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Zamontować linkę zgodnie z instrukcją montażu M-283. 

Zamontować płytki mocujące firmy CW Lundberg na dachu krytym membraną: 

Membrana na bazie asfaltu – instrukcja montażu M-082. 

Membrana PCW, ECB/FPO – instrukcja montażu M-279. 

Na obu końcach linki zamontować zamocowanie blokujące. 

Dostosować położenie płytek mocujących do długości linki. 
Skrajne płytki mocujące należy zamontować w odstępie  
równym długości linki wraz z prętem gwintowanym. 

Założyć uszczelkę EPDM (A) na śrubę z podsadzeniem.  
Założyć uszczelkę EPDM (B) pod zamocowanie blokujące (C). 
Zamontować zamocowanie blokujące (C) na śrubie  
z podsadzeniem za pomocą nakrętki (F) z podkładką (E). 

Między zamocowaniami blokującymi zamontować 
oczka prowadzące linki.  

Oczko prowadzące linki (D) należy umieścić w odległości 
min. 200 mm od punktu łączenia linki. 

Zalecana odległość między oczkami prowadzącymi linki (D) 
oraz między zamocowaniem blokującym (C) a oczkiem  
prowadzącym linki (D) wynosi maks. 5 m. 

Odległość między oczkami prowadzącymi linki może  
wynosić maks. 10 m. W takim przypadku występuje  
jednak ryzyko, że zwis linki doprowadzi do jej uwięźnięcia 
w śniegu i lodzie. 

Założyć uszczelkę EPDM (G) na śrubę z podsadzeniem.  
Zamontować oczko prowadzące linki (D) na śrubie  
z podsadzeniem za pomocą nakrętki (F) z podkładką (E). 

A= Uszczelka EPDM 60 x 50, B= Uszczelka EPDM 100 x 40, C= Zamocowanie blokujące,  

D= Oczko prowadzące linki, E= Podkładka 10,5 mm A2, F= Nakrętka M10 A2, G= Uszczelka EPDM 180 x 50 



CWL SAFETY SYSTEM 
M-285 1802 PL
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ZAMOCOWANIA NA DACHACH KRYTYCH BLACHĄ PROFILOWANĄ 
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Linkę zamontować zgodnie z instrukcją montażu M-283. 

Montażu dokonuje się na dachu pokrytym blachą stalową o min. grubości 0,5 mm. 

Uwaga! Wybrać odpowiednią procedurę montażu. 
Sposób montażu płytek mocujących zależy od kierunku linki oraz produktu. 

Wkręty budowlane (B) dokręcać małym momentem w celu optymalnego ukształtowania 
gwintu w blasze. 

Mocowanie zamocowań blokujących

Dopasować położenie płytek mocujących do długości linki. 

Kierunek linki prostopadły do szczytów profilu Kierunek linki równoległy do szczytów profilu 

Założyć samoprzylepną uszczelkę EPDM (C) pod 
płytkę mocującą, tak aby przykryła otwory 
wkrętów. 
W razie potrzeby przyciąć uszczelkę EPDM (C). 
Zamontować śrubę z podsadzeniem (E) i umieścić 
uszczelkę EPDM (D). 
Wkręcić 10 wkrętów budowlanych (B) w skrajny 
szczyt profilu, a po 2 wkręty budowlane w dwa 
najbliższe szczyty profilu. 

Założyć samoprzylepną uszczelkę EPDM (C) pod 
płytkę mocującą, tak aby przykryła otwory 
wkrętów. 
W razie potrzeby przyciąć uszczelkę EPDM (C). 
Zamontować śrubę z podsadzeniem (E) i umieścić 
uszczelkę EPDM (D). 
Wkręcić 7 wkrętów budowlanych (B) w każdy ze 
szczytów profilu. 

Montaż zamocowań blokujących 

Założyć uszczelkę EPDM (E) pod zamocowanie 
blokujące (A). 
Umieścić zamocowanie blokujące (A) na śrubie  
z podsadzeniem (E), wykorzystując jeden  
z otworów montażowych zamocowania  
blokującego. 
Zamocować zamocowanie blokujące (A)  
za pomocą nakrętki (H) z podkładką (G).  

Kierunek linki 

Kierunek linki 



 
CWL SAFETY SYSTEM 
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 ZAMOCOWANIA NA DACHACH KRYTYCH BLACHĄ PROFILOWANĄ 
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Zamocowanie oczek prowadzących linki 
 

Zamontować oczko prowadzące linki (I) co najmniej 200 mm od ewentualnego łączenia linki. 
 

Zalecana odległość między oczkami prowadzącymi linki (I) oraz między zamocowaniem  
blokującym (A) a oczkiem prowadzącym linki (i) wynosi maks. 5 m. 
 

Należy pamiętać, że odstęp między oczkami prowadzącymi linki (I) może wynosić maks. 10 m. 
W takim przypadku istnieje jednak ryzyko obwieszania się linki, która może przymarznąć  
do śniegu i lodu.  
 

Kierunek linki prostopadły do szczytów profilu Kierunek linki równoległy do szczytów profilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamontować oczko prowadzące linki (I), 
wykorzystując uszczelkę EPDM 
i 4 wkręty budowlane (B). 
 
 
 
Wkręty budowlane (B) dokręcać małym 
momentem w celu optymalnego ukształtowania 
gwintu w blasze. 
 

Założyć samoprzylepną uszczelkę EPDM (C) pod 
płytkę mocującą, tak aby przykryła otwory 
wkrętów. 
W razie potrzeby przyciąć uszczelkę EPDM (C). 
Zamontować śrubę z podsadzeniem (E) w 
środkowym otworze płytki mocującej i założyć 
uszczelkę EPDM. 
Wkręcić 7 wkrętów budowlanych (B) w każdy ze 
szczytów profilu. 
Zamocować oczko prowadzące linki (I) za pomocą 
nakrętki (H) z podkładką (G). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierunek linki 

A= Zamocowanie blokujące, B= Wkręt budowlany z podkładką 19 x 6,3 mm A2, C= Samoprzylepna uszczelka EPDM,  
D= EPDM 60 x 50, E= Śruba z podsadzeniem M10 x 32 mm A2, F= EPDM 145 x 38, G= Podkładka 10,5 mm A2,  
H= Nakrętka M10 A2, I= Oczko prowadzące linki  

Zamocowanie narożnika linki 
 

Założyć samoprzylepną uszczelkę EPDM (C) pod  
płytkę mocującą, tak aby przykryła otwory wkrętów. 
W razie potrzeby przyciąć uszczelkę EPDM (C). 
 

Zamontować śrubę z podsadzeniem (E) i umieścić 
uszczelkę EPDM (D). 
 

Wkręcić 11 wkrętów budowlanych (B) w skrajny  
szczyt profilu. 
Wkręcić 1 wkręt budowlany (B) w szczyt profilu po 
wewnętrznej stronie narożnika. 
Wkręcić po 1 wkręcie budowlanym (B) w dwa  
najbliższe szczyty profilu po zewnętrznej stronie. 
 

Narożnik linki zamontować zgodnie z instrukcją montażu M-291. 
Kierunek linki 

Kierunek linki 



 CWL SAFETY SYSTEM  
ZAMOCOWANIA DO DACHÓW KRYTYCH 

BLACHĄ NA RĄBEK 

M-286 1901 PL  
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Zamocowania linki bezpieczeństwa na dachach krytych  
blachą na rąbek podwójny 
 

Montażu dokonuje się na dachu pokrytym blachą min. 0,6 mm,  
aluminiową min. 0,7 mm lub cynkową min. 0,6 mm. 
 

Zamontować linkę zgodnie z instrukcją montażu M-283. 
 

Umieścić śrubę z podsadzeniem (F) w otworze montażowym  
w zamocowaniu (A). 
Założyć uszczelkę EPDM (G) na śrubę z podsadzeniem (F). 
 

Umiejscowienie zamocowania (A) zależy od długości linki. 

Zamontować zamocowanie (A) na rąbkach stojących.  

 

Zamocowanie blokujące zamontować na 
zamocowaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Założyć uszczelkę EPDM (H) pod zamocowanie 
blokujące (B). 
Zamontować zamocowanie blokujące (B)  
na śrubie z podsadzeniem za pomocą nakrętki (K) 
z podkładką (J). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku montażu równolegle do rąbków 
zamocowanie blokujące (B) uzupełnić blachą 
podpierającą (E), zamocować za pomocą śruby 
(C) i nakrętki kołnierzowej (D).  
Użyć zestawu śrub 420009P.  

Oczka prowadzące linki zamontować między 
zamocowaniami blokującymi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oczko prowadzące linki (I) należy zamontować 
na rąbku w odległości min. 200 mm od 
połączenia linki. 
 

Zalecana odległość między zamocowaniami 
blokującymi (B) a oczkami prowadzącymi linki (I) 
wynosi 5 m. 
 

Należy pamiętać, że odstęp między oczkami 
prowadzącymi linki (I) może wynosić  
maks. 10 m. 
 

W takim przypadku istnieje jednak ryzyko 
obwieszania się linki, która może przymarznąć 
do śniegu lub lodu.  
 
 
 
 

 

Narożnik linki zamontować zgodnie z instrukcją 
montażu M-291. 
Zamontować blachę podpierającą (E) w miejscu, 
gdzie wspornik narożnikowy odchodzi pod kątem 
od zamocowania (A). 
 

 
 

A= Zamocowanie do blachy na rąbek podwójny, B= Zamocowanie blokujące, C= Śruba ocynk. M10 x 20,  
D= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, E= Blacha podpierająca z listwą zaciskową,  
F= Śruba z podsadzeniem nierdzewna M10 x 32 A2, G= EPDM 60 x 50, H= EPDM 100 x 40,  
I= Oczko prowadzące linki, J= Podkładka nierdzewna 10,5 mm A2, K= Nakrętka nierdzewna M10 A2 

Kierunek linki 

Kierunek linki 

Sprawdzić, czy występy zamocowań 
narąbkowych zacisnęły się pod krawędzią 

rąbka. Moment dokręcania 40 Nm. 

 



 CWL SAFETY SYSTEM  
 15°- 90° 

M-291 1811 EU  
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1     M-082, M-279, M-285, M-286. 

1    
 

 

90°-101° 

102°-123° 

124°-145° 

146°-165° 



 BALUSTRADA 

ZABEZPIECZAJĄCA 
POMOST DACHOWY I DRABINA DACHOWA 

M-294 1804 PL  
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Balustrada zabezpieczająca do drabiny dachowej z instrukcją M-303. 
 

Na rurkach relingowych przy pierwszym i ostatnim słupku każdego odcinka 
należy zamontować dwa wkręty samowiercące (C).  
 

Do połączenia rurek relingowych zastosować zestaw adapterów 
ocynkowanych 470230P i zestaw śrub 420012P. 
 
 

A= Śruba ocynk. M10 x 35, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10,  
C= Wkręt samowiercący nierdzewny 20 x 5,5 mm, D= Śruba ocynk. M10 x 20, E= Adapter 

Balustrada zabezpieczająca do pomostu dachowego 
 

Słupki poręczy należy zamontować przy wspornikach pomostu. Na rurkach relingowych przy 
pierwszym i ostatnim słupku każdego odcinka należy zamontować dwa wkręty samowiercące (C). 
 

Zastosować zestaw śrub 430034P  
i zestaw połączeniowy do rurek  
relingowych 420012P. 
 

 
 



 SKŁADANY PODEST 
DO DRABINY ŚCIENNEJ DŁUŻSZEJ  

NIŻ 8 M 

M-295 1805 PL  
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Dla poprawy bezpieczeństwa długie drabiny powinny być wyposażone w podest.  
Odległość między podestami powinna wynosić maks. 6 metrów. 
 
Zamontować podest po obu stronach drabiny za pomocą śruby (A), podkładek (3 x B) i nakrętki 
zabezpieczającej (C). 
Po obu stronach między podestem a zewnętrzną powierzchnią boczną drabiny należy założyć 
podkładkę. 
Dokręcić do końca, a następnie poluzować nakrętkę zabezpieczającą (C) o jeden cały obrót. 
 
Otwory z boku drabiny wybrać w taki sposób, aby podest w pozycji rozłożonej znajdował się tuż nad 
szczeblem. Przy rozkładaniu i składaniu podest nie może zaczepiać o szczebel znajdujący się 
powyżej. 
 
 
 
 
 
 

A= Śruba A2 M10 x 25, B= Podkładka A2 10,5 mm, C= Nakrętka zabezpieczająca A2 M10 



 DRABINA ŚCIENNA 
 

M-302 1903 PL  
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Zamontować górną parę wsporników jak 
najbliżej okapu dachu. Użyć śrub 
dostosowanych do ściany.  
 
Przy montażu na ścianach z blachy lub 
drewna można zastosować płytkę 
mocująca, patrz instrukcja montażu  
M-130. 
 
Do wsporników o długości 600 mm 
należy montować 1 poprzeczkę. 
 
Do wsporników o długości 800 mm  
i 1000 mm należy montować  
2 poprzeczki. 
 
Zamontować drabinę do górnej pary 
wsporników, najwyższy szczebel drabiny 
powinien znajdować się ok. 30 mm 
powyżej rynny lub krawędzi dachu. 
 
Do łączenia odcinków drabiny służy 
zestaw połączeniowy 470285P. 
 
Maksymalny odstęp między wspornikami 
może wynosić 2400 mm. 
 

 Poręcz należy zamocować  
za pomocą zestawu rozpórek  
do dachu albo innego 
zamontowanego na stałe 
urządzenia dostępowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Śruba ocynk. M10 x 35,  
D= Śruba ocynk. M10 x 50 

 
 
 

Poprzeczka 

Poprzeczka 



 DRABINA DACHOWA 
I POMOST DACHOWY NA POŁACI DACHU 

M-303 1903 PL  
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Drabina dachowa, zatwierdzona od kąta nachylenia dachu 10°. 
 

Maks. odstęp między zamocowaniami uniwersalnymi 1700 mm.  
 

Element wystaje poza zamocowanie uniwersalne maksymalnie 
na 200 mm. 
 

Użyć zestawu śrub nr art. 470260P i zestawu łączników ocynk. 
nr art. 470285P. 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Wkręt samowiercący nierdzewny  
20 x 5,5 mm, D= Zamocowanie uniwersalne, E= Płytka mocująca, F= Łącznik, G= Stopień  

Kąt nachylenia dachu 10-45° 
Drabina dachowa ze stopniami. 
Maksymalne odchylenie 
powierzchni stopnia od 
płaszczyzny poziomej wynosi 3°. 
Użyć zestawu śrub nr art. 
420012P. 

Kąt nachylenia 
dachu >25° 
Drabina dachowa  
ze szczeblami. 
 

Balustradę zabezpieczającą należy zamontować zgodnie z instrukcją M-294. 
 
 
 

 
 

 

Pomost dachowy na połaci dachu, zatwierdzony do kąta nachylenia dachu maks. 15°. 
 

Maksymalny odstęp między zamocowaniami uniwersalnymi wynosi 1200 mm. Element wystaje 
poza zamocowanie uniwersalne maksymalnie na 200 mm 
Użyć zestawu śrub nr art. 420009P do mocowania i łączenia.  
Po obu stronach połączenia należy zamontować co najmniej 2 zamocowania uniwersalne. 

Zamocowanie do dachu  
Dach pokryty membraną lub płaski M-085 
Dach kryty dachówką M-201 
Dach kryty blachą M-202 
 



 SKORSTENSBAND 
INKLUSIVE TILLBEHÖR 

M-304 1903 SE  

  

 

 

 
Skorstensband för montage av stegar, gångbryggor och tillbehör från CW Lundberg 
 

Placera ena skorstensbandets öra mot lämpligt hål i nästa skorstensband, lämna mellanrum så att 
åtdragningsmöjlighet finns. För att förlänga skorstensbandet kan de monteras omlott, kapa då bort örat 
vid överlappningen. När skorstensbanden passats in på skorstenen, drag åt skruvförbanden.   
 

Kapa bort eventuellt överhäng. Placera vagnsbultarna (D) i lämplig hålbild för respektive produkt. 
 

För ökad säkerhet bör alltid minst två uppsättningar skorstensband monteras per skorsten. 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Montage av gångbrygga max C-avstånd konsoler 1200mm. C-avstånd mellan 
skorstensbanden 320mm. 
 

Montage av skorstensstege enligt M-074 C-avstånd konsolpar 350 mm.  
C-avstånd mellan skorstensbanden max 2400 mm.  
På skorstensstege utan ryggskydd monteras endast 1st handledare. 
 

Vid kapning av produkter skall kapytorna målas med rostskyddsfärg. 

A= Skruv FZV M10 x 20, B= Flänsmutter FZV M10, C= Skruv FZV M10 x 50, 

D= Vagnsbult med flat skalle A2 M10 x 32, E= Skruv FZV M10 x 100 
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 OPASKA KOMINOWA 

W TYM AKCESORIA 

 

M-305 1903 PL  

  

 

 

 
 

Opaska kominowa do montażu drabin, pomostów dachowych i akcesoriów CW Lundberg 
 

Umieścić ucho jednej opaski kominowej przy odpowiednim otworze następnej opaski kominowej, 
pozostawić odstęp, by była możliwość dokręcenia. W celu przedłużenia opaski kominowe można 
montować na zakładkę; należy wtedy odciąć ucho w miejscu nachodzenia na siebie opasek.  
Po dopasowaniu opasek kominowych do komina dokręcić połączenia śrubowe.  
 

Odciąć ewentualny wystający fragment. Umieścić śruby z podsadzeniem (D) w odpowiednich  
otworach dla danego produktu. 
 

Dla większego bezpieczeństwa na jednym kominie należy zawsze zamontować dwa zestawy  
opasek kominowych. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Montaż pomostu dachowego na wspornikach rozmieszczonych w maksymalnych 
odstępach co 1200 mm. Odstęp między opaskami kominowymi 320 mm. 
 

Montaż drabiny kominowej zgodnie z M-302 na dwóch wspornikach umieszczonych w 
odstępie 400 mm. Maksymalny odstęp między opaskami kominowymi 2400 mm. Na 
drabinie kominowej bez kosza ochronnego zamontować tylko 1 poręcz. 
 

A= Śruba ocynk. M10 x 20, B= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10, C= Śruba ocynk. M10 x 50,  

D= Śruba z podsadzeniem z łbem płaskim A2 M10 x 32, E= Śruba ocynk. M10 x 100 
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M-001 

Zabezpieczenia antypoślizgowe do drabin  
dostawianych wraz ze śrubami do dachów  
blaszanych i dachówek 470101 
Zabezpieczenie antypoślizgowe do dachów płaskich  470103 
Płytka mocująca do pap i membran 410115 
Zabezpieczenie antypoślizgowe do dachów  
pokrytych rąbkiem 470300 
Zabezpieczenie antypoślizg. do pomostu dachowego 470110 
Zabezpieczenie antypoślizgowe do drabiny dachowej 470112 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
 

M-034 

Stopień dachowy do dachówki cementowej  
2-falistej cc 300 mm  450020 
Stopień dachowy do dachówki ceglastej 2-falistej  
i cementowej 1-falistej cc 240 mm  450022 
Stopień dachowy do dachówki ceglastej 1-falistej  
cc 220 mm 450023 
Uchwyt do wyginania zaczepów za łaty 450032 
 

M-074 

Para wsporników do drabiny ściennej 220 mm  410106 
Para wsporników do drabiny ściennej 400 mm  410109 
Para wsporników do drabiny ściennej 500 mm  410232 
Wspornik do drabiny ściennej 600 mm  410037 
Wspornik do drabiny ściennej 600 mm  410040 
Wspornik do drabiny ściennej 1000 mm 410041 
Drabina ścienna 1,2 m 470000 
Drabina ścienna 2,4 m 470001 
Zestaw połączeniowy do drabiny ściennej  470011P 
Para poręczy do drabiny ściennej  490002 
Zestaw śrub do poręczy 490031P 
Pręt stabilizujący do poręczy 490035 
Łuk ochronny dla pleców 490003 
Zestaw śrub do łuków ochronnych 490017P 
Zestaw prętów ochronnych 900 mm 490004 
 

M-076 

Płytka mocująca do papy/membrany dachowej  410115 
 

M-081 

Stopień dachowy typu kombi 5 szt. 450015 
Uchwyt do wyginania zaczepów za łaty 450032 
 

M-082 

Płytka mocująca do papy/membrany dachowej  410115 
 

M-085 

Wspornik do dachów płaskich, krótki 420060 
Zestaw śrub do wspornika 420060 5 szt. 410126P 
Wspornik do pomostu dachowego na dachy 
płaskie >18°  430008 
Zestaw śrub do pomostu dachowego 2 szt. 410226P 
Wspornik do drabiny dachowej i pomostu  
dachowego na spadku 470195 
Zamocowanie uniwersalne do drabiny dachowej i  
pomostu dachowego na spadku  470121 
Zestaw śrub do drabiny dachowej i pomostu  
dachowego na dachy płaskie 470210P 
Ucho mocujące na dach płaski  420039 
Ucho mocujące na dach płaski czerwień kubańska 420239 
Zestaw śrub do ucha 5 szt. 410132P 
 

M-124 

Wspornik do blachy profilowanej  410094 
Zestaw śrub do wspornika 3 szt. 410024P 
Uszczelka EPDM do wsporników 410173 
Zamocowanie narąbkowe 410174 
 

M-130 

Płytka mocująca do ściany  410002 
Zestaw wkrętów do blachy do płytki 2 szt. 410185P 
Zestaw wkrętów do drewna do płytki 2 szt. 410186P 
 
M-131 

Zestaw mocujący do drabiny dachowej i pomostu  
dachowego na spadku dachu z blachy profilowanej 410130P 
Szyna wspierająca do wsporników 470009 
Wspornik do drabiny dachowej i pomostu  
dachowego na spadku 470195 
Zamocowanie uniwersalne do drabiny dachowej i  
pomostu dachowego na spadku  470121 
 

M-132 

Płytka mocująca do gontów bitumicznych  410113 
 

M-133 

Płytka mocująca do pomostu/kalenicy-okapu  
do dachów pokrytych łupkiem 410139 
Płytka mocująca ze wspornikiem do drabiny  
do dachów pokrytych łupkiem 490507 
Płytka mocująca do drabiny do dachów  
pokrytych łupkiem 410164 
Zestaw wkrętów do płytki 410017P 
 

M-201 

Wspornik do drabiny dachowej i pomostu  
dachowego na spadku 470195 
Zamocowanie uniwersalne do drabiny dachowej i  
pomostu dachowego na spadku 470121 
Płaskownik mocujący do dachówek ceramicznych 
i cementowych  410020 
Płaskownik mocujący do płaskich dachówek  410202 
Zestaw śrub do drabiny dachowej na odeskowanie 470211P 
Zamocowanie łatowe  410157 
Zestaw adaptacyjny do drabiny dachowej  
na poszycie łatowe  470212P 
Zestaw śrub do zamocowania łatowego 2 szt. 410166P 
 

M-202 

Wspornik do drabiny dachowej i pomostu  
dachowego na spadku 470195 
Zamocowanie uniwersalne do drabiny dachowej i  
pomostu dachowego na spadku  470121 
Zamocowanie narąbkowe do drabiny dachowej  
i pomostu dachowego w spadku  470290 
Zamocowanie narąbkowe do drabiny dachowej  
i pomostu dachowego w spadku  410178 
 

M-203 

Pomost dachowy 1,2 m 430012 
Pomost dachowy 2,4 m 430000 
Wspornik część górna do pomostu dachowego  430010 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
Stabilizator do pomostu dachowego 430065  
 

M-204 

Płotek przeciwśniegowy 2,345 m 420033 
Płotek przeciwśniegowy 1,255 m 420038 
Zestaw blokujący 420010P 
Reling 2,4 m 420014 
Zestaw samowiercących wkrętów 6 szt. 420012P 
Pręt przeciwlodowy reling/płotek  
przeciwśniegowy szary 420053 
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M-205 

Drabina dachowa 1,2 m 470002 
Drabina dachowa 2,4 m 470003 
Zestaw połączeniowy do drabiny  470018P 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
Pręt do barierek ochronnych do pomostu/drabina  
dachowa 430025 
Zestaw wkrętów do barierek pomost/drabina dachowa 430034P 
Zestaw połączeniowy reling/drabina dachowa  470200P 
Reling 2,4 m 420014 
Zestaw samowiercących wkrętów 6 szt. 420012P 
Zakończenie poręczy ze śrubami  430021 
 

M-213 

Stopień dachowy ze śrubami do dachu krytego  
blachą profilowaną 15 szt. 450050 
 

M-217 

Linka do pomostu dachowego PRO 430215 
Linka do pomostu dachowego LIGHT 430216 
Linka stalowa 8 mm A2 490108 
Końcówka linki F 490184 
Końcówka linki M 490185 
Linka M-F 2 m 430243 
Linka M-F 3 m 430244 
Linka M-F 5 m 430245 
Linka M-F 9 m 430246 
Linka M-F 14 m 430247 
Linka M-F 20 m 430248 
Linka M-F 30 m 430249 
Ślizgacz do linki CWL PRO 490167 
Karabińczyk nierdzewny średn. 10 mm 490117 
Zestaw zamocowania blokującego linki do pomostu 430270 
Oczko prowadzące linki do pomostu PRO 490104 
Oczko prowadzące linki do pomostu LIGHT 490130 
Zestaw śrub M10 x 25 A2 4 szt. 490229P 
 

M-219 

Pomost dachowy narożnik 90° 2 x 2,4 m 430094 
 

M-220 

Flaga z indykacją wysokości pokrywy śniegowej  480960 
Zestaw wkrętów do flagi 5 szt. 480670P 
 

M-222 

Zamocowanie narąbkowe 410174 
Zamocowanie narąbkowe do blach zatrzaskowej 410290 
Wspornik do blachy profilowanej  410094 
Zestaw wkrętów do wspornika 3 szt. 410024P 
Uszczelka EPDM do wspornika 410173 
 

M-223 

Podstawa mocująca da dachów odeskowanych  
pod dachówkę  410003 
Zestaw śrub do podstawy mocującej 410017P 
Zamocowanie łatowe 410157 
Zestaw śrub do zamocowania 2 szt. 410166P 
Wspornik do dachówki cementowej 420056 
Wspornik do dachówki ceramicznej  420057 
 

M-224 

Zamocowanie do relingu/grabi przeciwśniegowych  420007 
Zestaw wkrętów do wspornika na blachę profilowaną  420193P 
Zestaw śrub do wspornika na poszycia płaskie  420170P 
Reling 2,4 m 420014 
Zestaw samowiercących wkrętów 6 szt. 420012P 
 

M-225 

Właz z zamkiem do kosza ochronnego 490505 
Właz z zamkiem do kosza ochronnego 490052 

 

M-226 

Pręt przeciwlodowy z wkrętami 420052 
 

M-228 

Grabie przeciwśniegowe 1,290 m 420210 
Zamocowanie narąbkowe do grabi 410193 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
Zestaw połączeniowy 470018P 
 

M-229 

Zestaw podwyższający do dachów płaskich X mm 420089 
Zestaw podwyższający do dachów płaskich 40 mm 420095 
Zestaw podwyższający do dachów płaskich 50 mm 420096 
Zestaw śrub do wsporników 5 szt. 410126P 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
 

M-235 

Zamocowanie na rąbek skośny 410251 
 

M-236 

Słupek do barierki ochronnej na dach płaski 1,1 m 430030 
Zestaw śrub do słupka na dach płaski 5 szt. 430026P 
Reling 2,4 m 420014 
Zestaw samowiercących wkrętów 6 szt. 420012P 
Zakończenie poręczy ze śrubami  430021 
 

M-237 

Podest ze śrubami do drabiny ściennej  490019 
 
M-244 

Szyna bezpieczeństwa 300 1,2m 490060 
Szyna bezpieczeństwa 1200 1,2m 490065 
Wspornik szyny bezpieczeństwa 490061P 
Zestaw połączeniowy do szyny bezpieczeństwa 490063P 
Ślizgacz do szyny bezpieczeństwa 490064 
Zestaw zabezpieczeń końcowych do szyny  
bezpieczeństwa 490061P 
Zestaw montażowy poręczy 490141 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
 

M-245 

Płytka do rynny koszowej 180 mm 410274 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
 

M-251 

Zestaw podstawowy do barierek ochronnych 3-stronna 440060 
Reling 2,4 m 420014 
Słupek pionowy do relingów komplet  440070 
Zestaw wyposażeniowy do okna dachowego 440062 
Zestaw samowiercących wkrętów 6 szt. 420012P 
 

M-257 

Wspornik drabiny dachowej na rąbek/zatrzask  470092 
Zestaw wkrętów z szyną wspierającą do drabiny 470091P 
 

M-260 

Hak-CWL do dachówek 50 szt. 450030P 
 

M-261 

Linka do relingu kalenicowego PRO 430220 
Linka stalowa 8 mm A2 490108 
Końcówka linki F 490184 
Końcówka linki M 490185 
Ślizgacz do linki CWL PRO 490167 
Zestaw zamocowania blokującego linki do relingu 430271 
Oczko prowadzące linki do relingu PRO 490080 
Stałe długości linki, patrz M-217 
 

M-264 

Ślizgacz do szyny bezpieczeństwa 490064 
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M-270 

Zamocowanie narąbkowe do grabi 410193 
Wsporniki do paneli słonecznych na dachy z blachy 410009 
Zestaw wkrętów do wspornika na blachę profilowaną 420193P 
 

M-271 

Podstawa mocująca da dachów odeskowanych  
pod dachówkę  410003  
Zamocowanie łatowe 410157 
Wsporniki do paneli słonecznych, dachówka cement. 410006 
Wsporniki do paneli słonecznych, dachówka ceram. 410007 
Zestaw śrub do zamocowania 2 szt. 410166P 
 

M-273 

Przejściówka do szyny bezpieczeństwa,  
między ścianą a dachem 490174 
Pozostałe elementy, patrz M-244 
 

M-275 

Narożnik linki montowany na lince 490218 
Płytka mocująca do narożnika linki PRO do pomostu 490190 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
 

M-277 

Zestaw śrub do ucha mocującego 5 szt. 410142P 
Zamocowanie do paneli słonecznych na dach płaski/ 
blachę profilowaną 410009 
Zestaw śrub do pomostu na dach płaski <18° 2 szt. 410226P 
 

M-279 

Płytka mocująca do papy/membrany 410115 
 

M-280 

Ice-Grip z granulatem przeciwpoślizgowym 410076 
 

M-282 

Narożnik linki montowany na lince 490218 
Płytka mocująca do narożnika linki PRO do relingu 490135 
Zestaw śrub do narożnika linki PRO do relingu 490137P 
 

M-283 

Zestaw zamocowania blokującego do linki niezależnej 430240 
Ślizgacz do linki CWL PRO 490167 
Blacha zabezpieczająca do zamocowania  
blokującego PRO 490196 
Blacha zabezpieczająca do oczka prowadzącego  
linki PRO 490198 
Stałe długości linki, patrz M-217 
 

M-284 

Zestaw zamocowania blokującego do linki niezależnej 430240 
Oczko prowadzące linki do dachów płaskich PRO 430242 
 

M-285 

Zestaw zamocowania blokującego do linki niezależnej 430240 
Płytka mocująca do linki do blachy profilowanej 490208 
Zestaw śrub do zamocowania linki do blachy  
profilowanej 2 szt. 490204P 
Oczko prowadzące linki do blachy profilowanej PRO 430252 
Oczko prowadzące linki do dachów płaskich PRO 430242 
 

M-286 

Zestaw zamocowania blokującego do linki niezależnej 430240 
Zamocowanie do linki na rąbek podwójny 490206 
Oczko prowadzące linki do blachy na rąbek 490181 
Blacha podpierająca z listwą zatrzaskową 490210 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 
 

 
 
 
 

M-291 

Narożnik linki montowany na lince 490218 
Zestaw mocujący do niezależnego narożnika linki 490224 
Narożnik do linki M-F 1+1 m 490226 
 

M-294 

Słupek poręczy do pomostu/drabiny dachowej 430025 
Zestaw śrub do poręczy do pomostu/drabiny dachowej 430034P 
Reling 2,4 m  420014 
Zestaw wkrętów samowiercących 6 szt.  420012P 
Zakończenie poręczy ze śrubami  430021 
Zestaw adaptacyjny do poręczy do drabiny dachowej  470230P 
 

M-295 

Składany podest do drabiny ściennej kpl. 390x410 mm 470400 
 

M-302 

Zestaw wsporników do drabiny dachowej A-220 410106 
Zestaw wsporników do drabiny dachowej A-400 410109 
Zestaw wsporników do drabiny dachowej A-500 410232 
Zestaw wsporników do drabiny dachowej A-600 410043 
Zestaw wsporników do drabiny dachowej A-800 410044 
Zestaw wsporników do drabiny dachowej A-1000 410045 
Drabina dachowa/ścienna 1,5 m 470270 
Drabina dachowa/ścienna 2,4 m 470271 
Zestaw śrub do drabiny dachowej/ściennej 470285P 
Zestaw połączeniowy do drabiny dachowej/ściennej  490002 
Para poręczy do drabiny ściennej  490031P 
Zestaw rozpórek do poręczy z regulacją  490025 
Pałąk kosza ochronnego do drabiny ściennej  
Ø 650 mm  490506 
Zestaw śrub do pałąka kosza ochronnego  490017P 
Zestaw rozpórek do kosza ochronnego 900 mm  490004 
 

M-303 

Drabina dachowa/ścienna 1,5 m 470270 
Drabina dachowa/ścienna 2,4 m 470271 
Zestaw śrub do drabiny dachowej/ściennej 470285P 
Zestaw blokujący do drabiny dachowej  470260P 
Stopień do drabiny dachowej  470280 
Zestaw wkrętów samowiercących 6 szt.  420012P 
 

M-304 

Opaska kominowa 1145 mm  490038 
Zestaw śrub do opaski kominowej 1 obwód 490040P 
Zestaw połączeniowy do 2 opasek 490041P 
Podest do drabiny ściennej kompletny 490005 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-220 410091 
Wspornik do pomostu montowanej na kominie 490015 
Pręt gwintowany A2 M10 x 250 z nakrętką  480039 
Pręt gwintowany A2 M10 x 500 z nakrętką  480040 
Pręt gwintowany A2 M10 x 1000 z nakrętką  480041 
 

M-305 

Opaska kominowa 1145 mm  490038 
Zestaw śrub do opaski kominowej 1 obwód 490040P 
Zestaw połączeniowy do 2 opasek 490041P 
Podest do drabiny ściennej bez śrub 250 x 440 mm 470411 
Zestaw śrub M10 x 20 6 szt. 420009P 
Zestaw wsporników do drabiny ściennej A-220 410091 
Wspornik do pomostu montowanej na kominie 490015 
Pręt gwintowany A2 M10 x 250 z nakrętką  480039 
Pręt gwintowany A2 M10 x 500 z nakrętką  480040 
Pręt gwintowany A2 M10 x 1000 z nakrętką  480041 
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Właściciel    Oznaczenie 
nieruchomości: ……………………………………………… nieruchomości: ……………………………..………….. 

Adres nieruchomości: …………………………………………………………………………………………………........ 

Osoba kontaktowa: …………………………... E-mail: ………………………………….. Telefon: …….…………….. 

Zamontowany system: Ucho do kotw.       Linka       Szyna       Pomost dach.        Drabina dach.     

Drabina ścien.     Płotek przeciwśnieg.      Poręcz do wyłazu       Inny  ………………………………….…  

Pokrycie:   Papa (bitum.)     Membrana (PCW)     Blacha na rąbek     Blacha trapez.      Dachówka  

Inne  …….…………………………………............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Punkty kontrolne X Data Podpis 

Kontrola przedwykonawcza    

Podać poszczególne instrukcje montażu:    

    

    

    

    

    

    

    

    

Montaż wykonano zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu    

Wypełniono tabliczkę informacyjną i zamontowano przy wejściu dach    

Wykonano kontrolę jakości – gotowe do użytkowania    
 

 Załączniki:         Plan dachu           Zdjęcia          Inne  ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Firma montująca: ……………………………………............ Osoba kontaktowa: …………………………………… 

Adres:   .............................................................................. E-mail: …………………………………………………… 

               .............................................................................. Montażysta: …………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………..… Telefon: ……………………………………….………… 

Pozostale uwagi: 

1. ……………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
 

3. ……………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
 

Opis systemu: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
 

3. ……………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
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• CW Lundberg Sp. z o.o. • ul. Strefowa 9 • 58-200 Dzierżoniów • Poland • 

• +48 71 881 15 00 • www.cwlundberg.com • info.pl@cwlundberg.com • 
 

www.cwlundberg.com  

 

 
 

Na naszej stronie internetowej zgromadziliśmy wszystkie informacje o produktach, instrukcje oraz 
filmy montażowe, jak również dokumenty pomagające stworzenia bezpiecznego dachu.  

 

Użyj naszego programu do kalkulacji - Oblicz ilość materiałów oraz cenę bezpośrednio na 
naszej stornie internetowej. 

 
 
 
 

Broszury oraz zaktualizowana dokumentacja jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej. 
W razie dodatkowej pomocy prosimy o kontakt na adres e-mail lub telefoniczny. Materiały możemy 

również wysłać w formie elektronicznej.  
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