3.

Provedeme svislý řez zvýšené části hrany tašky, ale jen do úrovně nejnižší části
prohlubně tašky.

1.

Rozebereme jednu řadu tašek a připravíme si pomocnou lať, na kterou bude připevněn
držák stoupací plošiny č. 61. Pomocnou lať připevníme do krokví v místě, které
vyměříme tak, že ohyb pásku spodní části podpěry plošiny musí být v místě, kde bude
spodní hrana následné tašky, která podpěru bude překrývat. U starší krytiny na střeše
je to dobře vidět i bez vyměřování díky nečistotám, viz obrázek č. 2. Neuvádíme přesné
vzdálenosti, neboť každý typ tašky má jinou.

6.

Přiložením spodní části podpěry plošiny zkontrolujeme správnou velikost a tvar
výřezu.

4.

Bočním šikmým řezem odřízneme část mezi svislými řezy.

2.

Zároveň si na spodní tašce vyměříme polohu a šíři budoucího výřezu pro pásek podpěry
plošiny.

5.

Řezným kotoučem začistíme spodní hranu výřezu zhruba do roviny.

7.

Pásek podpěry přišroubujeme třemi vruty do dřeva o průměru 3 - 4 mm a délky
minimálně 30 mm. Maximální vzdálenost podpěr plošiny od sebe je 1,2 m.

10.

8.

Detail průchodu pásku podpěry mezi taškami po provedení výřezů a sestavení krytiny
zpět. Nasazení horní tašky do výřezu držáku vyžaduje trochu cviku, ale jde to. Zkontrolujeme i gumové podložky, zda jsou na správném místě.

Seřídíme správný sklon horní části podpěry plošiny. Toto je možno provést rovněž až
na konec před montáží plošiny - roštu.

M O N TÁ Ž N Í N Á V O D

Podpěra plošiny do pálené
proﬁlované krytiny
11.

Na hotové namontované podpěry můžeme nainstalovat samotnou stoupací plošinu,
případně plošinu se zábradlím. K podpěrám jsou automaticky přibalovány šrouby s olivami pro připevnění plošin - roštů.

(nepoužívat do bobrovky!)
(výrobky katalog. č.: 9, 61)

9.

U horní překrývající tašky rovněž musíme provést výřez pro pásek podpěry, aby tašky
do sebe opět správně dosedly bez toho, aby vznikla velká mezera mezi taškami.
U menších sklonů střech doporučujeme okolí provedených výřezů u tašek přetěsnit
kvalitním střešním tmelem.
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