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Наші покрівлі зроблять Ваше життя простішим 

Покрівлі виробництва «РУУККІ» відрізняються 
високою якістю на основі інноваційних технологій 
виробництва матеріалів. Досконалий дизайн, що 
поєднується з легкістю монтажних робіт, обумовлює 
те, що така покрівля є оптимальною як при новому 
будівництві, так і у разі реконструкції даху будинку.

Проходи, водовідводи, прохідні елементи, драбини,
перехідні містки та снігозатримувачі разом
підвищують безпеку і функціональність покрівлі.

РОЗРОБЛЕНI ДЛЯ СУВОРИХ ПОГОДНИХ УМОВ.

Наша покрівля, спеціально розроблена для суворих 
кліматичних умов, роками витримує літню спеку, 
осінні дощі, зимові морози та снігопади. Ваша 
будівля буде мати надійну та естетичну покрівлю, яка 
служитиме протягом десятиліть.

Основна перевага полягає у кольоровому 
полімерному покритті, яке ефективно захищає 
гарячеоцинкований лист від контакту із зовнішнім 
середовищем, а також гарантує стійкість кольору, 
незважаючи на вплив ультрафіолетових променів. Ми 
не просто заявляємо про це, а надаємо гарантію на 
естетичні та технічні властивості нашої продукції.

В даній інструкції надані загальні рекомендації з 
монтажу.
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Зміст

Методи монтажу, викладені в даній інструкції, представлені як рекомендації. Необхідні 
методи монтажу можуть відрізнятися від наведених, в залежності від особливостей покрівлі 
та місцевості. Для ознайомлення з докладними інструкціями з монтажу і оновленнями 
відвідайте наш сайт www.ruukki.com.ua

У разі виникнення запитань під час монтажу, дотримуйтесь інструкцій інженера-
проектувальника або звертайтесь до наших співробітників відділу технічної підтримки.
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Елементи безпеки покрівлі. iнструкція з монтажу

Встановлення 
з боку будинку 

RSLFS

Додаткові 
кронштейни

Встановлення 
в торці будинку 

(дод. деталі)

Кронштейн 1,0 м 4 2 –

Верхній поручень 2 – –

Затискач 4 2 –

Карнизний кронштейн 2 – –

U-подібна скоба 2 – –

L-подібна смуга 2 – –

Установча деталь для 
поручня і містка – – 1

Шуруп LVI 7х50 мм 2 – –

Болт М8х40 10 4 2

Болт М8х20 8 4 2

Гайка М8 18 8 4

Гумова прокладка 2 – –

Монтаж стінової драбини

Комплект для закріплення стінової драбини

Вибір місця встановлення
Рекомендуємо встановлювати стінову драбину сторони 
торця будинку на одній вертикальній з перехідним 
містком (макс. 3 м від гребеня покрівлі). Таким чином, 
на драбину не впливатиме снігове навантаження. 
Верхній поручень драбини необхідно міцно закріпити до 
перехідного містка.

Якщо настінна драбина прикріплюється зі сторони 
кранізу будинку, рекомендуємо встановити 
снігозатримувач по обидва боки настінної драбини.

На покрівлі стінова драбина повинна мати продовження 
у вигляді безпечної ходової доріжки: перехідного містка 
або покрівельної драбини.

Якщо довжина стінової драбини перевищує 8 м, то 
необхідно забезпечити сходи шиною безпеки.

Обчислення довжини драбини
Довжина стінової дробини дорівнює висоті карнизу від 
поверхні землі – 0,8 м. Верхня перекладина дробини 
має бути розташована на рівні карнизу ± 100 мм. Нижня 
перекладина драбини повинна бути прибл. на відстані 
 1 ... 1,2 м від поверхні землі.

Увага! Необхідно враховувати позначку рівня кінцевого 
планування навколо будинку.
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Кронштейни стінової драбини встановити так, як 
показано на малюнку.

Монтаж стінової драбини зі сторони торця будинку

Порядок монтажу
Зпочатку встановіть покрівельну драбину або перехідний 
місток. Під час монтажу стежте, щоб стінова драбина 
була на одній лінії з ними для правильного закріплення 
верхнього поручня настінної драбини.

Виміряйте відстань до карниза від стіни, щоб підібрати 
кронштейни драбини правильної довжини. За 
необхідності кронштейни можна вкоротити.
–     залиште відкритий простір не менше 200 мм для   
       встановлення ринви.
–     врахуйте можливі ніші стіни.

З’єднайте на землі верхні поручні з верхньою частиною 
дробини, як зображено на малюнку. Закріпіть їх болтами 
М8х40 і гайками М8. Закріпіть підігнані кронштейни до 
драбини за допомогою скоб і шурупів. Упевнившись, що 
вони знаходяться на правильному місці, затягніть болти.

Верхні кронштейни мають знаходитися між другою і 
третьою перекладиною. Наступні будуть на відстані 3 м 
один від одного.

Встановіть скомплектовану драбину на місце і спочатку 
закріпіть верхні поручні:
–     якщо драбина встановлюється зі сторони торця
        будинку до перехідного містка, прикріпіть до дна     
       містка установчу деталь двома болтами М8х20 і до     
       неї верхні дуги двома болтами М8х40; верхній  
       поручень можливо також прикріпити безпосередньо до 
       обрешітки покрівлі, використовуючи для цього гумові 
       прокладки і 7х50 мм шурупи LVI;
–     якщо драбина встановлюється до покрівельної 
       драбини зі сторони карнізу боку будинку, 
       використовуйте U-подібні скоби або L-подібні скоби,
        закріпивши їх безпосередньо до дошки обрешітки.

Шурупи LVI ущільніть за допомогою гумової прокладки.

Якщо верхній поручень закріплений, перевірте 
вертикальність настінної драбини за допомогою 
ватерпаса або виска, потім закріпіть кронштейни 
драбини до стіни (в напрямку зверху вниз).

Відстань від 
стіни

Правильно! Неправильно!

Установча деталь 
для поручня і моста
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Елементи безпеки покрівлі. iнструкція з монтажу

Закріплення кронштейнів драбини:
–     при дерев’яному облицюванні стіни – шурупами 
       LVI 7х50 мм (попередньо просвердлити отвори);
–     при кам’яному облицюванні стіни – пластиковими 
       дюбелями 8х50 мм і шурупами LVI 7х50 мм;
–     у інших випадках з огляду на конкретні вимоги.

Установіть до верхніх кронштейнів стінової драбини 
карнизні кронштейни двома болтами М8х40. Карнизні 
кронштейни рекомендується використовувати, якщо 
довжина кронштейна драбини перевищує 500 мм. 
Верхній кінець карнизного кронштейна кріпиться до 
несучої конструкції карниза.

Увага! Одного комплекта кріплення достатньо для покрівель-
ної драбини довжиною 4 м. Для драбини довжиною 6 м необ-
хідно замовити 2 додаткових пластмасових кронштейна.

Монтаж стінової драбини зі сторони карнізу будинку

Монтаж покрівельної драбини

Деталі й комплекти для встановлення покрівельної 
драбини для профільованої покрівлі

RSLFSB Пластмасовий кронштейн

Пластмасовий кронштейн 6 2

Закріпний шуруп пластмасового 
кронштейна 5x60

6 2

Верхнє кріплення KTYK 
покрівельної драбини

1 –

Нижнє кріплення KTАK 
покрівельної драбини

1 –

U-подібний болт 2 –

Гайка М8 7 –

Гумова прокладка  28x5 мм 4 –

Шуруп LVI 7x50 мм 4 –

Болт М8х40 мм 2 –

Болт М8х30 мм 1 –

RSLFSA Пластмасовий кронштейн

Пластмасовий кронштейн 6 2

Закріпний шуруп пластмасового 
кронштейна 5x60

6 2

Середні кріплення покрівельної 
драбини

2 –

Контрдеталь 6 –

U-подібний болт 4 –

Стопорний шуруп 8х40 6 –

Болт М8х40 2 –

Гайка М8 16 –

Деталі й комплекти для встановлення покрівельної 
драбини для фальцьованої покрівлі та покрівлі Classic

Увага! Одного комплекта кріплення достатньо для покрівель-
ної драбини довжиною 4 м. Для драбини довжиною 6 м необ-
хідно замовити 2 додаткових пластмасових кронштейна.

Нижнє 
кріплення KTAK

Верхнє
кріплення KTAK

U-подібний 
болт

Шуруп LVI

Гумова 
прокладка 28

Закріпний шуруп 
пластмасового кронштейна

Пластмасовий кронштейн

Центральне кріплення 
покрівельної драбини

U-подібний
болт

Контрдеталь 
3 шт

Закріпний шуруп
пластмасового кронштейна

Пластмасовий кронштейн
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Розміри покрівельної драбини
Відстань до нижньої перекладини покрівельної драбини 
від верхньої перекладини стінової драбини не має 
перевищувати 400 мм. Відстань між перекладинами 300 
мм і ширина драбини 400 мм. Розміри драбини визначені 
так, щоб вона витримала зосереджене навантаження в 
1,5 Н (прибл. 150 кг).

Інструкція з експлуатації
Покрівельні драбини сконструйовані й виготовлені 
відповідно до умов 2 класу стандарту EN 12951 і 
відповідають усім вимогам щодо них. Якщо покрівельна 
драбина встановлена відповідно до цієї інструкції 
і дошка обрешітки покрівлі виготовлена з якісного 
матеріалу розмірами не менше 28х100 мм, то ї ї можливо 
використовувати як точку опори троса безпеки. 
Покрівельну драбину можна також встановити на 
покрівлі, дошка обрешітки якої має розміри 22х100 
мм, але в такому разі ї ї неможливо використовувати як 
точку опори троса безпеки. Трос безпеки закріплювати 
до драбини. Увага! Трос безпеки не дозволяється 
закріплювати до опор або ніжок драбини!

Вибір місця встановлення
Покрівлі будівель потребують періодичної перевірки 
та обслуговування. Це в свою чергу вимагає створення 
безпечних ходових доріжок на покрівлі, ухил яких 
перевищує 1:8 (більш ніж 7 градусів). Покрівельні 
драбини зазвичай кріпляться під гребеневою планкою. 
У виняткових випадках їх дозволяється кріпити до 
похилої площини покрівлі. Сплануйте місце покрівельної 
і настінної драбин так, щоб вони були на одній 
вертикальній.

Монтаж дробини на профільованій покрівлі
Відміряйте на землі необхідну довжину драбини. Кінці 
драбини виготовлені у такий спосіб, що ї ї можливо 
нарощувати по довжині. З’єднайте стик болтом М8х40 
і гайкою. Зайву частину нарощеної драбини відріжте 
ножівкою з ї ї верхнього кінця. Якщо довжина драбини 
перевищує 6 м, то доцільніше встановити й закріпити 
верхню частину драбини до ї ї нарощування. Пластмасові 
кронштейни закріпіть до драбини ще на землі на відстані 
приблизно 1,5...2 м один від одного. Оскільки пластмасові 
кронштейни несиметричні, варто перевірити на місці 
монтажу, у який спосіб їх краще встановити на конкретній 
покрівлі. Також встановіть на своє місце закріпні шурупи 
5х60 мм, але не затягуйте їх. Закріпіть верхнє кріплення 
KTYK покрівельної драбини двома U-подібними болтами 
до верхньої перекладині драбини й підтягніть гайку 
М8. Кінці U-подібного болта мають бути спрямовані до 
покрівлі. 
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Елементи безпеки покрівлі. iнструкція з монтажу

Встановіть покрівельну драбину й закріпіть за допомогою 
верхнього кріплення
–     під гребеневою планкою: до дошки обрешітки трьома 
       шурупами LVI7х50мм.
–     на схилі покрівлі: трьома шурупами LVI на місці 
        дошки обрешітки або дерев’яної частини несучої 
        конструкції покрівлі; отвори для шурупів в покрівлі 
        ущільнюються гумовою прокладкою 28х5 мм.
Увага! Закріпні шурупи не мають бути ближче, ніж 15 мм 
від краю дошки обрешітки.

Останнім закріпіть нижнє кріплення KTAK до останньої 
перекладини драбини M8x30 мм болтом і гайкою, потім 
одним 7x50 мм шурупом LVI до дошки обрешітки.

Якщо покрівельна драбина встановлюється разом з 
настінною драбиною, варто приєднати нижній кінець 
покрівельної драбини до верхнього поручня настінної 
драбини двома U-подібними деталями (входять до 
комплекту RSLFS) і болтами М8х40.

Монтаж на фальцьованій покрівлі та покрівля Сlassic
Відміряйте на землі необхідну довжину драбини. Кінці 
драбини виготовлені у такий спосіб, щоб забезпечити 
можнивість нарощенні по довжині. З’єднайте стик болтом 
М8х40 і гайкою. Зайву частину нарощеної драбини 
відріжте ножівкою з ї ї верхнього кінця. Якщо довжина 
драбини перевищує 6 м, то доцільніше встановити й 
закріпити верхню частину драбини до ї ї нарощування. 
Пластмасові кронштейни закріпіть до драбини ще на 
землі на відстані приблизно 1,5...2 м один від одного. 
Також встановіть на своє місце закріпні шурупи (5х60 
мм), але не затягуйте їх до кінця.

З’єднайте центральні кріплення покрівельної драбини, 
приєднавши ї ї стопорними шурупами М8х40 і гайками 
до контрдеталі. Гайки не затягувати. На одній драбині 
встановлюють два центральних кріплення: одне в верхню 
і друге в нижню частину драбини. Центральні кріплення 
встановіть посередині перекладин (див. малюнок) за 
допомогою двох U-подібних болтів і гайок М8. Різьбові 
кінці U-подібного болта мають бути спрямовані до 
покрівлі. Центральні кріплення встановіть на покрівлі 
так, щоб пряма частина фальця була навпроти кріплення 
(див. малюнок).

Встановіть драбину на покрівлі в призначене для неї 
місце. Підтягніть шурупи центрального кріплення.

Якщо покрівельна драбина встановлюється разом зі 
стіновою драбиною, необхідно приєднати нижній кінець 
покрівельної драбини до верхнього поручня стінової 
драбини двома U-подібними деталями (входять до 
комплекту RSLFS) і болтами М8х40.
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Монтаж снігозатримувача

Деталі та кріпильні комплекти снігозатримувача

Профіл. покрівлі
Classic і фальц. 

покрівлі

Овальна труба RSSPIPE3000 

45x25x1
2 2

Опора RSSFOOTB 4 –

Опора RSSFOOTA – 4

Контрдеталь – 12

Шуруп LVI 7x50 12 –

Гумова прокладка 33 x 5 12 –

Пластмасове підвищення KT3 4 –

Болт М8х40 з гайкою – 12

Вибір місця встановлення
–  Снігозатримувач потрібен у тому разі, якщо ухил 

покрівлі перевищує 1:8 (7 градусів).
–  Снігозатримувачі встановлюють для захисту людей, 

що знаходяться у зоні можливого падіння з покрівлі 
снігу або льоду, а також для захисту декотрих 
елементів покрівлі (водостік, тощо...)

–  При довжині схилу покрівлі понад 4 м, необхідно 
встановлювати снігозатримувачі у два ряди  
(див. мал. 1)

–  Снігозатримувач має перешкоджати падінню снігу і 
льоду з більш високої частини покрівлі на нижчу  
(див. мал. 2).

–  Снігозатримувач необхідно монтувати поблизу 
карниза над зовнішньою стіною так, щоб снігове 
навантаження передавалося несучим конструкціям 
будівлі.

Снігозатримувач для профільованої покрівлі

Снігозатримувач 310 RSSFB2000 для профільованої покрівлі

Овальні труби 
снігозатримувача RSSPIPE3000 3,0 м

Опора RSSFOOTВ

Снігозатримувач 310 RSSFB2000

Опора L=2,0 м, сталь 0,5 мм

Овальні труби 
снігозатримувача RSSPIPE3000 3,0 м

Контрдеталі 3 шт.

Опора 
RSSFOOTA

L=2,0 м, сталь 0,5 мм

Підвищення КТЗ

Гумова проклад-
ка 33х5 мм

Гумова проклад-
ка 33х5 мм
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Елементи безпеки покрівлі. iнструкція з монтажу

Ухил покрівлі 11,3° (прибл. 1:5) 18,4° (прибл. 1:3) 30,0° (прибл. 1:1,7)

Відстань між опорами, мм 600    900     1200 600    900     1200 600    900     1200

Максимальна довжина схилу покрівлі над 
снігозатримувачем, у метрах

28,7     12,4      6,7 18,5     7,8     4,2 12,7     5,4     2,9

Визначення розмірів

Снігозатримувач з двома овальними трубами OVA/1,0 
розрахований на снігове навантаження 180 кг/м2

Кріпильні шурупи
До дошки обрешітки 32 х 100 мм — кріплення виконується 
не менше ніж двома шурупами LVI 7x50.
До дошки обрешітки 28-31 х 100 мм — кріплення 
виконується трьома шурупами LVI 7x50.
У разі використання обрешітки 22х100 мм — довжина
 схилу, наведена у таблиці множиться на 0,8 і 
зменшується відстань між опорами. Кріплення 
виконується трьома шурупами LVI 7x50.

Монтаж снігозатримувачів на профільованій покрівлі
1. Виберіть відповідне місце для снігозатримувачів.

2. Опори прикріплюються зазвичай до 2 і 3 дошки 
обрешітки. Перевірте, щоб дошки обрешітки були з 
якісного матеріалу і встановлені відповідно до вимог 
інструкції з монтажу обраного покрівельного матеріалу.

3. Використовуючи вищенаведену таблицю, визначте 
відстані між опорами снігозатримувача.

4. Помістіть опори снігозатримувача на одну лінію.

5. Встановіть опори так, як показано на доданому 
малюнку. Переконайтеся, що під кожним закріпним 
шурупом знаходиться дошка обрешітки. Опора має 
отвори кріплення до дошки обрешітки кроком 350 і 400 мм.
Шурупи кріплять через гумові прокладки 33 х 5 мм, які 
вставляються між опорою і покрівельним покриттям. 
На дахах, покритих металочерепицею, між опорою і 
гумовою прокладкою встановлюється пластмасове 
підвищення KТ3.

6. Встановіть труби снігозатримувача на місце. У крайніх 
снігозатримувачів труба може виступати від опори до 100 мм.

7. Для нарощування снігозатримувачів вставте тонкий 
кінець труби у більш товстий і закріпіть одним болтом 
М8х30 і гайкою М8. Для зменшення довжини труби 
використовуйте тільки необразивний ріжучий інстумент 
(пилка по металу, електролобзик, тощо...).

Підвищення КТЗ

Гумова прокладка 
33х5 мм

Гумова прокладка 
33х5 мм
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Монтаж снігозатримувачів 310 RSSFB2000
1. Снігозатримувач встановлюється над несучою стіною.

2. Опорний кутник монтують як показано на малюнку. 
Снігозатримувач разом з опорою закріплюють 
самонарізними шурупами (l> 50 мм) 48x60(70) до дошки 
обрешітки на верхній точці хвилі профілю кроком 
максимально 300 мм.

3. Нижній край снігозатримувача закріплюють 
самонарізними шурупами 4,8x20 до покрівельного 
профілю на верхній точці хвилі кз кроком не  більше 500 мм.

4. По довжині нарощується впритул.

5. Шурупи не входять до комплекту.

Монтаж снігозатримувачів на фальцьованій покрівлі та 
покрівлі Сlassic
1. Виберіть відповідне місце для снігозатримувачів.

2. Перевірте, щоб під опорами були дошки обрешітки. 
Під снігозатримувачами бажано встановити суцільний 
дощатий настил. Перевірте, чи відповідає усім вимогам 
інструкції монтаж покрівельного покриття.

3. Визначте місце встановлення опор. На покрівлі Classic 
крок кріплення 950 мм, на фальцьованій — 1090 мм.

4. Помістіть опори снігозатримувача на одну лінію.

5. Встановіть опори. Опору Classic RSSFOOTA монтувати 
на пряму сторону фальца, контрдеталі — на іншу сторону 
фальца.
Переконайтеся, що контрдеталі притиснуті до фальця, 
як показано на доданому малюнку. Контрдеталі затягніть 
стопорними болтами М8х40 і гайкою М8. Болти затягнуті 
правильно, якщо на контрпластині над болтами будуть 
маленькі вм’ятини.

6. Установіть труби снігозатримувача на місце. У крайніх 
снігозатримувачів труба до 100 мм може виступати за 
опори.

7. Для нарощування снігозатримувачів вставте тонкий 
кінець труби у більш товстий і закріпіть одним болтом 
М8х30 і гайкою М8. Для зменшення довжини труби 
використовуйте тільки необразивний ріжучий інстумент 
(пилка по металу, електролобзик, тощо...).

Самонарізний шуруп по 
металу L=20 mm 
на верхній точці хвилі,  
з кроком не більне 500мм.

Самонарізний шуруп 
(I> 50 мм) з прокладкою до об-
решітки на верхній точці хвилі 
з кроком не більше300 мм

Опорний 
кутник

4 стопорних 
болта М8х40 4 гайки М8

Снігозатримувач
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Елементи безпеки покрівлі. iнструкція з монтажу

Ходова 
доріжка Т350 U-подібне 

ребро

Пластина регулювання 
ухилу містка TAK

Торцеве 
кріплення KTK

Опора 
RSBFOOTB

Монтаж перехідного містка

Деталі й комплекти для встановлення перехідного містка

Профіл. покрівлі
Classic і фальц. 

покрівлі

Ходова доріжка T350, l=2920 1 1

Опора RSBFOOTB 3 –

Пластина регулювання ухилу
містка TAK

3 3

Опора Classic RSBFOOTA – 3

Контрдеталь – 3

Шуруп LVI 7x50 9 –

Гумова прокладка 28 x 5 9 –

Пластмасове підвищення KT3 3 –

Стопорний шуруп М8х20 12 12

Стопорний шуруп М8х40 – 9

Торцеве кріплення KTK

Розміри перехідного містка
Перехідний місток має довжину 2920 мм, але оскільки 
при його нарощуванні використовується з’єднання 
внапусток 120 мм, корисна довжина містка становить 
2800 мм. Ширина ходової доріжки перехідного містка 
350 мм, відстань між опорами макс. 1200 мм. Розміри 
містка визначені так, щоб він витримав зосереджене 
навантаження у 1,5 Н (прибл. 150 кг). Кут ухилу опор 
дозволяється регулювати кроком 11 градусів, від 0 до 45 
градусів. Опора RSBFOOTB підходить для покрівельного 
профілю з кроком дошки обрешітки 330, 350 або 400 мм.

Інструкція з експлуатації
–     Перехідний місток сконструйований і виготовлений 
       відповідно до умов 2 класу стандарту SFS-EN 516 і 
        виконує всі вимоги до нього.
–     Якщо перехідний місток встановлений відповідно до 
        цієї інструкції з монтажу, то його можна 
       використовувати як точку опори троса безпеки.
–     Трос безпеки закріплювати до ходової доріжки 
        перехідного містка між опорами, але не до опор.
–     Металевий карабін троса безпеки можливо так 
        само прикріпити до U-подібних ребер перехідного 
        містка. Сам трос не можна прив’язувати до цих ребер.

Вибір місця встановлення
–     Перехідний місток призначений для переміщення 
       паралельно з гребенем покрівлі.
–     Перехідний місток використовувати на покрівлі, ухил 
       якої перевищує 1:8 (7 градусів).
–     Підйом на покрівлю призначений з бічної частини 
        будинку або з торця. Краще останній варіант. У 
        цьому випадку настінна драбина і перехідний місток   
        монтуються один над одним. На настінну драбину,  
        встановлену з бічної частини будинку, буде впливати 
        снігове навантаження, якщо на покрівлі не 
        встановлені снігозатримувачі.

Деталі перехідного містка для профільованої покрівлі

Деталі перехідного містка для покрівлі Classic

Перехідний 
місток Т350

U-подібне 
ребро

Опора Classic RSBFOOTA

Контрдеталі 3 шт.

Пластина регулювання 
ухилу містка TAK

Увага! На покрівлі Classic використовуйте лише 
спеціальні, призначені для цього типу покрівлі деталі 
кріплення.
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–     Якщо на покрівлі встановлюються вентиляційні 
       проходи, то перехідний місток рекомендується 
       встановити вище, над ними. Тоді перехідний місток 
       захистить проходи від снігу, що сповзає.

Монтаж на профільованій покрівлі
1. Виберіть відповідне місце для перехідного містка.

2. Перевірте, чи виготовлена обрешітка з якісного 
матеріалу без сучків і чи відповідає вона таким вимогам:
Розмір між кроквами   –   Мінімальні розміри дошки обрешітки
                        900 мм   –   28х100 мм
                      1200 мм   –   32х100 мм
Якщо поперечний переріз дошки обрешітки становить 
22х100 мм, варто звернути увагу на пункт 8. Якщо 
використовуєте металеву обрешітку, зверніть увагу на 
пункт 6.

3. Виміряйте кут нахилу покрівлі та встановіть одну опору 
перехідного містка відповідно до цього ухилу (RSBFOOTB 
+ TAK). Для цього потрібні 2 болта М8х20 мм і гайки М8. 
Перевірте відповідність опори. Підготуйте на землі всі 
опори. Слідкуйте, щоб «вуха» TAK і RSBFOOTB були в 
різних напрямках і утворювали букву Z (див. малюнок 
поруч).

4. Визначте відстань між опорами. Опори RSBFOOTB 
встановіть в нижній частині трапецієподібного профілю 
або металочерепиці з максимальною відстанню 1200 мм. 
Крайні опори мають бути від кінця перехідного містка 
не більше 250 мм. За необхідності можна відрізати зайву 
частину містка.

5. Позначте місця встановлення опор на покрівлі. 
Слідкуйте, щоб вони були на одній лінії. Особливо 
потрібно стежити за цим у разі покрівлі з 
трапецієподібним профілем. Перевірте наявність 
обрешітки під опорою, в яку закручуються шурупи LVI 
7х50мм.

6. Сталева вентильована обрешітка
Якщо в місці перехідного містка сталева обрешітка 
ще не встановлена, то встановіть в обрешітку бруси 
розміром 32х40 мм (див. мал. 1), потім закріпіть опори 
містка аналогічно до дерев’яної решетини шурупами 
LVI 7x50 мм. Якщо решетина і покрівельне покриття вже 
встановлені, а в решетині бруса немає, то замініть шурупи 
LVI на заклепкові гайки і болти М8х20 мм (див. мал. 2). 
Увага! Заклепкові гайки і болти не входять до комплекту!
–     Перевірте, щоб на місці монтажу містка була сталева 
        обрешітка; позначте на покрівлі ї ї місцезнаходження.
–     Позначте місцезнаходження отворів, що 
        просвердлюються, використовуючи як шаблон опору 
        RSBFOOTB.
–     Для встановлення заклепкової гайки потрібен 
        спеціальний інструмент!

Малюнок 1

Малюнок 2
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Елементи безпеки покрівлі. iнструкція з монтажу

– Встановіть опору; між заклепковою гайкою і опорою 
вставте гумову прокладку 28х5 мм і закріпіть остаточно 
болтами M8x20...M8x40.
– На торці будинку закріпіть місток торцевим кріпленням 
КТК.

7. Закріпіть опору двома шурупами LVI 7х50 мм. Шуруп має 
бути не менш ніж 15 мм від краю обрешітки. Між опорою 
і покрівельним покриттям вставте гумову прокладку 
28x5 мм. Для металочерепиці вставте між прокладкою 
і опорою пластмасову вставку KT3 висотою 21 мм. Для 
трапецієподібних профілів під шурупи вставляється гумова 
прокладка, KT3 не вставляється.

8. Особливі вимоги, якщо товщина обрешітки 22 мм.
До верхнього кута торцевих опор прикріпіть торцеве 
кріплення KTK за допомогою одного болта М8х20 мм і гайки 
М8 (через отвір 9 мм). Другий кінець торцевого кріплення 
KTK закріпіть одним шурупом LVI 7х50 мм через покрівлю 
до обрешітки, ущільнивши з’єднання гумовою прокладкою 
28х5 мм. При 22-мм обрешітці всі опори мають бути 
прикріплені трьома шурупами LVI.

9. Підніміть ходову доріжку перехідного містка на опори 
і закріпіть її до кожної опори двома болтами М8х20 і 
гайками. Якщо виникне необхідність у нарощуванні містка, 
врахуйте, що кінці ходової доріжки містка мають різну 
ширину. Більш вузький кінець вставте в більш широкий. 
З’єднання внапусток має бути на відстані двох ребер, прибл. 
120 мм. У отвори на краях ходової доріжки вставте два болта 
М8х20 і гайки М8. Перехідний місток необхідно вкоротити 
необразивним різальним інструментом на місці довгого 
отвору. Якщо будете пиляти на покрівлі, не залишайте там 
стружку, тому що вона може заіржавіти!
Увага! Не користуватися абразивним різальним 
інструментом!

Монтаж на фальцьованій покрівлі та покрівлі Сlassic
1. Виберіть відповідне місце для перехідного містка.

2. Під опорами перехідного містка бажано встановити 
суцільний дощатий настил. Перевірте, чи відповідає монтаж 
покрівельного покриття всім вимогам.

3. Виміряйте кут ухилу покрівлі та встановіть одну опору 
перехідного містка відповідно до цього ухилу (Classic 
RSBFOOTA + контрдеталі + TAK). При цьому перевірте, з 
якого боку треба встановити опору RSBFOOTA Classic. 
Прикріпіть пластину регулювання TAK до опори RSBFOOTA 
Classic, як показано на доданому малюнку («вуха» в різних 
напрямках утворюють букву Z).

4. Визначте відстань між опорами, яке на покрівлі 
Classic має бути 950 мм, на фальцьованій — 1090 мм, 
а крайні опори мають бути не далі ніж 250 мм від кінця 
покрівельного містка. За необхідності зайву частину містка 
можна відрізати.

Гумова 
прокладка  28 х 5

Вставка КТЗ 

 Гумова
прокладка 
28 х 5

CLASSIC 
RSBFOOTA

Контрдеталі 3 шт

«Вухо»

«Вухо»
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Монтаж огорожі

5. Позначте місця встановлення опор містка.

6. Установіть опори. Опору RSBFOOTA Classic встановіть 
на пряму сторону фальца, контрдеталі — на іншу сторону 
фальца. Переконайтеся, що контрдеталі опори охоплять 
фальц, як показано на доданому малюнку. Контрдеталі 
затягніть стопорними болтами М8х40 і гайкою М8.

7. Підніміть ходову доріжку перехідного містка на опори 
й закріпіть ї ї до кожної опори двома болтами М8х20 і 
гайками М8. Якщо виникне необхідність у нарощуванні 
містка, врахуйте, що кінці ходової доріжки містка мають 
різну ширину. Більш вузький кінець вставте в більш 
широкий. З’єднання внапусток має бути вздовж двох 
решетин, прибл. 120 мм. У отвори на краях ходової 
доріжки вставте два болта М8х20 і гайки М8. Перехідний 
місток необхідно вкоротити необразивним різальним 
інструментом на місці довгого отвору.

Загальне
На покрівлі з ухилом 1:8 (7 °) або більше і висотою 
карниза 7 м або більше, а також на покрівлі з будь-яким 
ухилом з висотою карниза більше 10 м треба забезпечити 
огорожу висотою не менше 60 см.

Закріплення
Опори закріплюють до покрівельних конструкцій кроком 
120 см. Рекомендований спосіб кріплення шурупами 6x50 
мм або наскрізними болтами до несучих конструкцій 
покрівельного покриття. Болтові отвори ущільнюються 
гумовими прокладками, що вставляються між опорами 
і покрівельним покриттям. На профільовані покрівлі під 
нижній кінець опори вставляються по дві прокладки.

Опора 5

Труба 6,0 м 2

Кріплення труб 10

Болт 8 мм 20

Гумова прокладка 20

Шуруп 6х50 мм 20

Пластинка для нарощування 2

Прокладка 0,6 м

Деталі огорожі

4 стопорних 
болта М8х40 4 гайки М8

Гайка М8

Гайка М8

Гумова 
прокладка

Опора

Труба

Шуруп 6х50 мм

Шуруп 6х50 мм

Гумова 
прокладка

Кріплення труб
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Елементи безпеки покрівлі. iнструкція з монтажу

Встановлення шини безпеки Догляд за елементами безпеки покрівлі

Загальне
Шини безпеки в залежності від місця використання 
поділяються на два види:
–     шина підйому, що забезпечує безпечний підйом по 
        драбині;
–     шина покрівлі, що забезпечує безпечне переміщення 
        по покрівлі.
Увага! Шину безпеки не дозволяється використовувати 
для зміцнення гойдалки, передбаченої для догляду за 
фасадом!

Закріплення
Шина безпеки закріплюється до настінної драбини 
або до стіни. Підйомна каретка, що встановлюється в 
шині безпеки, замикається, коли хватка людини, яка 
піднімається по драбині, слабшає.

Шину покрівлі необхідно закріпити до перехідного містка 
або до гребеня покрівлі. У шину покрівлі вставляється 
маленька каретка, до якої кріпиться трос безпеки. 
Каретка виготовлена з нержавіючої сталі, тому після 
закінчення робіт ї ї можна залишити в шині покрівлі. 
До однієї каретки можна прикріпити до 5 тросів для 
працівників, які перебувають на покрівлі.

У кінцях шини покрівлі встановлюються фіксатори або 
стопори.

Шини безпеки довжиною 3 або 6 м можна замовити 
пофарбованими порошковою фарбою.

Для точної комплектації шини безпеки необхідний 
малюнок покрівлі з розмірами.

Після завершення будівництва будівлі
Якщо вироби встановлюються на новій будівлі або 
оновленій покрівлі, то протягом першого року потрібно 
через кожні 4 місяці перевіряти рівень затягу закріпних 
шурупів, оскільки шурупи можуть ослабнути в міру 
висихання обрешітки.
У нових дерев’яних будинків осідання будівлі може 
викликати тиск на кронштейни настінної драбини. Тому 
варто стежити за їх станом і за необхідності перевіряти їх 
кріплення протягом усього періоду осідання дерев’яного 
будинку.

Щорічно
Щороку варто перевіряти рівень затягу шурупів і болтів 
виробів безпеки покрівлі. Особливу увагу варто звертати 
на ущільнення кріплення встановлених на покрівлі 
виробів. У місцях кріплення має бути ціла гумова 
прокладка.

Взимку
Снігозатримувачі розраховані на снігове навантаження 
180 кг/м2 з урахуванням місцевих умов, припускається, 
що снігозатримувач буде встановлено по всій довжині 
карниза. Якщо снігове навантаження перевищить цю 
цифру, варто зменшити навантаження. Сніг на покрівлі 
може зледеніти і перетворитися в компактну масу. Якщо 
снігозатримувач не встановлено по довжині всього 
карниза, то варто прибрати сніг або зменшити снігове 
навантаження в інший спосіб, щоб воно відповідало 
вищевказаним розрахункам.

Покрівельна драбина і перехідний місток призначені не 
для того, щоб витримувати снігове навантаження цілої 
покрівлі, особливо нерухомих снігових мас, а для того, 
щоб перешкоджати руху снігу і направити навантаження 
на снігозатримувачі. Якщо снігозатримувачі не 
встановлені, варто час від часу видаляти сніг з 
обох сторін покрівельної драбини, щоб зменшити 
навантаження на покрівлю.

Термін експлуатації виробів
Очікуваний термін експлуатації виробів становить в 
середньому:
– у оцинкованих виробів          15 років
– у виробів, пофарбованих 
порошковими фарбами            30 років
Термін експлуатації залежить від дякості догляду та 
місцезнаходження споруди (міський клімат, сільська 
місцевість).
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