
UCHWYT BALA PRZECIWŚNIEGOWEGO “FALZ” - INSTRUKCJA MONTAŻU
UNIVERSAL SNOW BALK GRIP - “FALZ” TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Do dolnego, dwuczęściowego elementu (konektor – w zależno-
ści od potrzeb wysoki lub niski) należy za pomocą śrub przykręcić 
uchwyt płotka przeciwśniegowego. Konektor wysoki jest przezna-
czony do blach panelowych – łączonych na tzw. „click”, konektor 
niski do rąbków zaklepywanych przez dekarza.

The snow fence holder should be fixed to the bottom two-piece 
element (connector, high- or low-standing depending on the ne-
eds) using screws. The high-standing connector is intended for 
panel sheet metal connected using the so-called “click”. The low-
-standing connector is intended for seams secured by the roofer.

Następnie na obie podstawy dwuczęściowego konektora należy 
nakleić paski zabezpieczające z pianki. Uwaga – paski należy przy-
kleić na śruby! Nie dopuszcza się ich dziurawienia.

Then on both bases of the two-piece connecotr there should be 
glued securing strips made of foam. Note – the strips are to be 
glued onto the screws! They must not be punctured.
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Uwaga!
Minimalny zakład taśmy na dachówkę to 50 mm. W przy-
padku konieczności połączenia dwóch taśm kalenicowych 
należy zastosować zakład min. 75 mm. Montaż taśmy ka-
lenicowej powinien odbywać się w temperaturze otocze-
nia >5 st. C.

Caution!
The minimum overlap of tape and roof tiles is 50 mm. 
In case it is necessary to combine two ridge tapes, there 
should be applied an overlap of at least 75 mm. The in-
stallation of ridge tape should take place in the ambient 
temperature of >5ºC.
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Kolejnym krokiem jest przymocowanie otrzymanego zestawu 
bezpośrednio do rąbka. Oba konektory należy ze sobą skręcić za 
pomocą zestawu śrub. 

The next step is connecting the set received directly to the seam. 
Both connectors should be screwed together using the screw set 
provided.

Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów FALZ należy za-
montować bal przeciwśniegowy. Ostatnim etapem jest sprawdze-
nie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabil-
ności wszystkich połączeń mechanicznych. 

After fixing the required number of FALZ type holders there sho-
uld be installed the balk fence. The last stage consists in checking 
the correctness of the installation carried out, particularly the 
stability of all the mechanical connections.
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