5.

Stejným způsobem připevníme i ostatní podpěry. Maximální vodorovná vzdálenost
podpěr mezi sebou pro jednu plošinu může být 1200 mm.

1.

Na falcovanou krytinu ze svitků lze umístit stoupací plošinu pomocí podpěry
č. 79a. Pozor, pro falcované krytiny se zaklikávacími falcy (neplatí pro Metroklip) nutno
použít podpěru č. 79b, která má jiný tvar příložky, viz obrázek č. 2!

3.

Při montáži podpěru maximálně přitlačíme k falcu krytiny.

6.

Nastavíme správný sklon podpěry a plošiny vůči střeše tak, aby plošina byla vodorovná jak příčně tak i podélně, nejlépe pomocí vodováhy.

2.

Ukázka podpěry s příložkou na falcovanou krytinu se zaklikávacími falcy (mimo krytinu
Metroklip/Metrotile Klippanel) - má jiný tvar příložky! Pro připevnění stoupací plošiny
ke krytině Metroklip je nutné použít výrobek č. 181 - uniplotna úchyt a č. 48 - podpěra
s kolébkou.

4.

Poté dotáhneme všechny tři šrouby na maximum, aby bylo dosaženo maximální sevření
svěrky k falcu a tím co největší únosnosti plošiny.

7.

Volné konce plošin mohou mít přesah maximálně 150 mm. Zde je montována plošina
délky 800 mm na měděnou krytinu s falcy vzdálenými cca 600 mm.

8.

Plošinu k podpěře připevníme pomocí sady šroubů dodávané k podpěře.
11.

Kompletně osazená a seřízená stoupací plošina s podpěrami a plošinou z mědi,
na měděném falcovaném plechu.

M O N TÁ Ž N Í N Á V O D

9.

K upevnění plošiny použijte vždy oba šrouby s olivami, které svým tvarem zapadnou
do vybrání roštu. Šrouby dostatečně dotáhněte tak, aby nedošlo k nadměrné deformaci roštu nebo podpěry.

Stoupací plošina
k drážkové - falcované krytině
12.

Plošiny lze objednat v délkách 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 a 3000
mm. měděné a nerezové jen do délky 2000 mm.

10.

Ještě jednou zkontrolujte dotažení šroubů svěrky falcu, závisí na tom bezpečnost
osob pohybujících se po plošině.

(výrobky katalog. č.: 9, 79a, 79b)
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