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BARIERA ŚNIEGOWA, ŚNIEGOŁAP  (TYP „ŁEZKA”) 

Śniegołap (łezka) jest nieodzownym elementem dachu pokrytego blachą. Śniegołapy są 
bezpośrednio nitowane do blachy nitami zrywanymi średnicy 4.8 - 5.00 mm. Montaż może 
być wykonywany na nowo instalowanym pokryciu jak również na użytkowanym dachu. 
Konstrukcja pozwala na zastosowanie do wszystkich profili blach połaciowych (blacha płaska, 
falista, trapezowa, dachówkowa).  

 

ZASTOSOWANIE BARIER ŚNIEGOWYCH, ŚNIEGOŁAPÓW POZWALA UNIKNĄĆ:    

 zagrożenia dla ludzi wywołanego zsunięciem się lawiny śniegu lub sopli lodu   

 zerwaniem elementów pokrycia dachu  

 powstawanie zwałów śniegu wokół budowli 

 niszczenie orynnowania, zwłaszcza z PCV  

 niszczenie, rysowanie warstwy lakieru zabezpieczającego blachę  

 konieczność stosowania innych trudnych w montażu urządzeń zabezpieczających 
przed śniegiem  

 

PRODUCENT: F.P.H.U. REIMS, RZEMIEŚLNICZA  20A, 30-363 KRAKÓW        
TEL. (12)2681828, 502245502     WWW.DACHY-KRAKOW.PL  

PRODUCENT DOSTOSUJE ELEMENTY BARERY ŚNIEGOWE DO KAŻDEGO PROF ILU BLACHY  
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INSTRUKCJA MONTAŻU:  

Typy pokryć dachowych 

blacha dachówkowa (blachodachówka) 

blacha trapezowa 

blacha falista  

Zakres montażu w rozstawie grzbietów 

Typ  ,,A” 15-19 cm 

Typ  ,,B” 18-23 cm 

Typ  ,,C” 22-25 cm 

Typ  „D” 24-29 cm 

ZASADY MONTAŻU:  

1. Elementy  ”ŚNIEGOŁAPÓW” należy  montować  na  wierzchołkach  trapezu lub  
występach  blachodachówki w każdą falę. 

2. Pierwszy  szereg  elementów  należy  montować : 

 pokrycia  typu  dachówka  na  drugiej  dachówce  nad  rynną 

 pokrycia  typu  trapez  w  odległości  około  0,3  do  0,6  m.  od  końca  dachu  nad  
rynną 

3. Drugi  szereg  należy  montować  : 

 pokrycia  typu  „dachówka”  na  trzeciej  dachówce  nad  rynną 

 pokrycie  typu  „trapez’’  w  odległości  około  0.2 do 0.4 m od  pierwszego  szeregu 

4. Dla  zapewnienia  prawidłowej  pracy   należy : 
 dla  połaci  dachowej  dłuższej  niż  5m. jest  potrzeba  montażu   minimum  

pojedynczego  szeregu  elementów  śniegołapów montowanych co drugą falę 
 jeżeli  poddasze  jest  zamieszkałe  należy  montować  ŚNIEGOŁAPY  na  wysokości 

sufitu   poddasza , ponieważ nad częścią zamieszkałą  następuje szybsze topnienie 

śniegu i lodu 

 KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:  

 wyznaczyć miejsce położenia barier (szeregu na dachu) przy pomocy np. sznurka 

 zdjąć folię z elementów łezki   (jeśli ją posiada) 

 wywiercić otwory w pokryciu dachu wiertłem o średnicy 5.0 – 5.2 mm przez otwory w 
elemencie bariery 

 nitować elementy przy użyciu nitów średnicy 4.8 – 5.0 mm 

 nitować elementy przy użyciu nitownicy  
 

WAŻNE !!! NIE  ZALECAMY MONTAŻU ŚNIEGOŁAPÓW WKRĘTAMI. 


