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Seria: APROBATY TECHNICZNE 

 

 

Egzemplarz archiwalny 
 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-9212/2013 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firm:  

Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata 
ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny 

i 
WA-BIS Sp. z o.o.  

Tarnawa 34a, 28-342 Sędziszów 

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

Elementy zabezpieczenia  
przeciwśniegowego dachów WA-BIS 

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 

 

Termin ważności: 

12 listopada 2018 r. 

Załącznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 
 
 
 

D Y R E K T O R 
z up. 

Zastępca Dyrektora  
ds. Współpracy z Gospodarką 

Marek Kaproń  



 

 AT-15-9212/2013 2/53 

 

® 

 
 
 
 
 

Z AŁĄC Z N I K  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 

 

SPIS TREŚCI 

 

 
 
1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ   ..........................................................................  3 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA  ...................................................  5 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA  ....................................................................  6 

3.1. Materiały .........................................................................................................................  6 

3.2. Wyroby ...........................................................................................................................  7 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  .............................................................  8 

5. OCENA ZGODNOŚCI  ...........................................................................................................  8 

5.1. Zasady ogólne  ...............................................................................................................  8 

5.2. Wstępne badanie typu  ...................................................................................................  9 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji  ........................................................................................  9 

5.4. Badania gotowych wyrobów  ........................................................................................  10 

5.5. Częstotliwość badań .....................................................................................................  10 

5.6. Metody badań  ..............................................................................................................  10 

5.7. Pobieranie próbek do badań ........................................................................................  11 

5.8. Ocena wyników badań .................................................................................................  11 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE  ..................................................................................  11 

7. TERMIN WAŻNOŚCI  ..........................................................................................................  12 

INFORMACJE DODATKOWE  ................................................................................................  13 

RYSUNKI I TABLICE ...............................................................................................................  15 

 



 

 AT-15-9212/2013 3/53 

 

® 

 

  

 

1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są elementy zabezpieczenia 

przeciwśniegowego dachów WA-BIS, produkowane przez firmy: 

 Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny, 

 WA-BIS Sp. z o.o., Tarnawa 34a, 28-342 Sędziszów. 

  Elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów WA-BIS obejmują następujące 

wyroby: 

a) płotki przeciwśniegowe TWIX typu: 

 150/1250 wg rys. 1, 

 150/2000 wg rys. 2, 

 150/3000 wg rys. 3, 

 200/1250 wg rys. 4, 

 200/2000 wg rys. 5, 

 200/3000 wg rys. 6, 

b) wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką 

zakładkową, typu: 

 A340/150 wg rys. 7, 

 A340/200 wg rys. 8, 

 B330/150 wg rys. 9, 

 B330/200 wg rys. 10, 

c) wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką karpiówką, 

typu: 

 A330/150 wg rys. 11, 

 A330/200 wg rys. 12, 

 B400/150 wg rys. 13, 

 B400/200 wg rys. 14, 

d) wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych pokryciem płaskim, 

typu: 

 U190/150 wg rys. 15, 

 U190/200 wg rys. 16, 
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e) wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką,  

typu: 

 350/150 wg rys. 17, 

 350/200 wg rys. 18, 

 400/150 wg rys. 19, 

 400/200 wg rys. 20, 

 420/150 wg rys. 21, 

 420/200 wg rys. 22, 

 460/150 wg rys. 23, 

 460/200 wg rys. 24, 

 Finnera 360/150 wg rys. 25, 

 Finnera 360/200 wg rys. 26, 

f) wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachą z rąbkiem 

stojącym, typu: 

 150 wg rys. 27, 

 200 wg rys. 28, 

g) wsporniki pala przeciwśniegowego TWIX typu: 

 185 wg rys. 29, 

 A340 wg rys. 30, 

 Finnera 360 wg rys. 31, 

h) łącznik płotka przeciwśniegowego TWIX typu T wg rys. 32, 

i) śniegołapy SNOWSTOPER typu: 

 XBL-1, wg rys. 33, 

 XB-1, wg rys. 34, 

 XP-1, wg rys. 35, 

 X-1 wg rys. 36, 

 X-7 wg rys. 37,  

 X-8 wg rys. 38, 

 X-5 wg rys. 39, 

 X-11 wg rys. 40, 

 X-4 wg rys. 41, 

 X-10 wg rys. 42. 
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Elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów WA-BIS są wykonane z blach 

stalowych i zabezpieczone przed korozją lakierową powłoką poliestrową albo powłoką 

cynkową i lakierową powłoką poliestrową. Elementy płotków przeciwśniegowych łączone są 

za pomocą połączeń zaciskowych (typu „TOX”), natomiast elementy wsporników płotków  

i pali przeciwśniegowych oraz śniegołapów – za pomocą połączeń spawanych  

i nitowanych.   

Wymagane właściwości techniczne elementów zabezpieczenia przeciwśniegowego 
dachów WA-BIS podano w p. 3. 

 

 

 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 
 

 

 
Elementy WA-BIS  są przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych 

stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu, który spadając 
może stanowić zagrożenie dla osób poruszających się na terenie przyległym do obiektu 
budowlanego. 

Elementy WA-BIS mają zastosowanie do połaci dachowych o kącie pochylenia od 20o 

do 55o.  

Wsporniki płotka i pala przeciwśniegowego oraz śniegołapy powinny być mocowane 

do konstrukcji drewnianej dachu wkrętami do drewna wg normy PN-EN 14592+A1:2012  

lub do konstrukcji stalowej dachu za pomocą śrub klasy własności mechanicznych co 

najmniej 5.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013 oraz nakrętek klasy własności 

mechanicznych co najmniej 5 wg normy PN-EN ISO 898-2:2012, z podkładkami okrągłymi. 

Łączniki mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją. Rozstaw wsporników oraz 

ilość łączników mocujących i ich wymiary powinny być określone w projekcie technicznym,  

w zależności od nachylenia połaci dachu oraz strefy obciążenia śniegiem, z uwzględnieniem 

nośności elementów określonych w tablicach 1 ÷ 4. 

W przypadku pokryć dachowych wykonanych z blach aluminiowych i miedzianych 

oraz dachówek ceramicznych pomiędzy pokryciem a wspornikiem powinny być stosowane 

przekładki z EPDM. 

Wsporniki pala przeciwśniegowego stosowane są z palami drewnianymi z drewna  

dębowego lub bukowego o gęstości nie mniejszej niż 450 kg/m3, spełniającego wymagania 

normy PN-EN 942:2008, o średnicy 140 mm i długości nie mniejszej niż 1800 mm. 
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Pale drewniane przeciwśniegowe przed montażem powinny być zabezpieczone 

przed korozją biologiczną środkiem ochronnym do drewna.  

Śniegołapy są przeznaczone do stosowania na dachach spadzistych, jako elementy 

zabezpieczające przed gwałtownym osuwaniem się śniegu, poprzez jego rozbicie na 

mniejsze części oraz jego częściowe utrzymanie na połaci dachu. Mocowane są za pomocą 

zaczepu kształtowego lub poprzez przykręcenie do konstrukcji dachu. Śniegołapy mocowane 

poprzez przykręcenie stosowane są w przypadku pokryć płaskich (blaszanych  

i bitumicznych). Śniegołapy z zaczepem ceowym stosowane są do dachówki ceramicznej  

i betonowej.  

Ilość i rozmieszczenie śniegołapów na połaci dachowej zależne są od kąta 

nachylenia dachu oraz strefy obciążenia śniegiem i powinny być zgodne z projektem 

technicznym obiektu i zaleceniami Producenta.  

Ze względu na ochronę przed korozją elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego 

WA-BIS mogą być stosowane wg wymagań normy PN-EN ISO 12944-2:2001 lub  

PN-EN ISO 9223:2012. 

Stosowanie elementów WA-BIS do  zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów powinno 
być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu  
z uwzględnieniem: 

 obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75  
z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

 postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

 instrukcji montażu, opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom wyrobów. 
 

 

 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 
 

 
3.1. Materiały  

 
Do wykonywania elementów WA-BIS do zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów 

powinny być stosowane następujące materiały: 
- blachy i taśmy ze stali niestopowej konstrukcyjnej gatunku S235JR wg normy  

PN-EN 10025-2:2007, grubości 1 ÷ 4 mm, 
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- blachy lub taśmy ze stali gatunku DX51D+Z200 wg normy PN-EN 10346:2011,  

z powłoką cynkową o masie nie mniejszej niż 200 g/m2, powlekane powłoką 
poliestrową, nanoszoną w sposób ciągły, o grubości nie mniejszej niż 25 μm, 
wg normy PN-EN 10169+A1:2012. 

 

3.2. Wyroby 

 
3.2.1. Kształt i wymiary. Kształt i wymiary elementów WA-BIS do wykonywania 

zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów powinny być zgodne z podanymi na rys. 1 ÷ 42. 

Odchyłki wymiarów nietolerowanych powinny odpowiadać klasie zgrubnej c według normy  

PN-EN 22768-1:1999. 

 

 3.2.2. Wygląd i jakość wykonania. Powierzchnie elementów nie powinny mieć 

wgnieceń, naderwań, tnących krawędzi, nierównych końców i brzegów. Dopasowanie 

współpracujących elementów powinno być w pełni zapewnione i nie powinny występować 

żadne utrudnienia w montażu. 

 

 3.2.3. Nośność. Siły niszczące elementów nie powinny być mniejsze od wartości 

podanych w tablicach 1 ÷ 4. 

 

3.2.4. Właściwości powłok ochronnych na elementach WA-BIS. Płotki 

przeciwśniegowe oraz wsporniki płotków i pali przeciwśniegowych powinny być pokryte 

cynkową powłoką ogniową o grubości nie mniejszej niż 75 μm, spełniającą wymagania 

normy PN-EN ISO 1461:2011 oraz lakierową powłoką proszkową o grubości nie mniejszej 

niż 60 µm.  

Łączniki płotków przeciwśniegowych powinny być pokryte lakierową powłoką 

proszkową o grubości nie mniejszej niż 60 µm.  

Śniegołapy powinny być pokryte powłoką cynkową Z200 wg normy  

PN-EN 10346:2011, o grubości nie mniejszej niż 14 µm oraz lakierową powłoką poliestrową 

nanoszoną w sposób ciągły wg normy PN-EN 10169+A1:2012, o grubości nie mniejszej   

niż 25 µm. 

Odporność powłok lakierowych na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć 

powinna odpowiadać stopniowi 0. 

 

 



 

 AT-15-9212/2013 8/53 

 

® 

 

 

 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 
 

Elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego WA-BIS powinny być dostarczane  

w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz transportowane i przechowywane w sposób 

zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. 

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej 

następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu, 

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9212/2013, 

- nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

- znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

 

5.1. Zasady ogólne 

 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9212/2013  

i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny 

zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9212/2013 dokonuje 

Producent, stosując system 4. 

W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9212/2013 na podstawie: 

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 
  

5.2. Wstępne badanie typu 

 
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. 

Wstępne badanie typu obejmuje: 

 nośność, 

 właściwości powłok ochronnych. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzenie materiałów, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów  

(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz 

według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, 

dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów  

o wymaganych właściwościach. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną 

ITB AT-15-9212/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności.  

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą 

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 
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5.4. Badania gotowych wyrobów 

 

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania okresowe. 

 

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) kształtu i wymiarów, 

b) wyglądu zewnętrznego. 

 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 

a) nośności, 

b) właściwości powłok ochronnych. 

 

5.5. Częstotliwość badań 

 
Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale 

nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona  

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

 

5.6. Metody badań 

  
5.6.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu wyrobów polega na 

oględzinach i porównaniu z rysunkami 1 ÷ 42. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać 
uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi zapewniającymi uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru.  
 

5.6.2. Sprawdzenie wyglądu i jakości wykonania. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego i jakości wykonania należy przeprowadzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym,  
w świetle rozporoszonym, z odległości 0,5 m. 

 

5.6.3. Sprawdzenie nośności. Sprawdzenie nośności przeprowadza się na 
wyrobach zamocowanych zgodnie z instrukcją producenta, przykładając stopniowo 
obciążenie wg schematów obciążeń przedstawionych na rys. 43 i podanych w tablicach 1 ÷ 4 
w odniesieniu do poszczególnych wyrobów. 
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Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do 

spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż 
do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym. 

 

5.6.5. Sprawdzenie właściwości powłok ochronnych. Sprawdzenie grubości 
powłoki lakierowej przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 2808:2008, a odporności 
na odrywanie powłoki od podłoża – zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2008. 
 Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej przeprowadza się zgodnie z normą  

PN-EN ISO 2178:1998. 

 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983. 

 

5.8. Ocena wyników badań 

 

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

 

 

 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9212/2013 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność elementów zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów WA-BIS do stosowania  

w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  
i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9212/2013  
i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119,  
poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych  uprawnień  należy do  obowiązków 
korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 

 

6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie  bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta elementów zabezpieczenia 

przeciwśniegowego dachów WA-BIS od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów 

oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie. 

 

6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych 
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie elementów zabezpieczenia 
przeciwśniegowego dachów WA-BIS należy zamieszczać informację o udzielonej tym 
wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-9212/2013. 

 

 

 

7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9212/2013 jest ważna do 12 listopada 2018 r. 

Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej  

z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego 

dokumentu. 

 
 
 

KONIEC 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

 

Normy i dokumenty związane 
 

 

PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne 

PN-EN 2808:2008  Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 

Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 

niestopowych 

PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną  

w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób 

ciągły.  Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 14592+A1:2012  Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania  

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i 

kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji 

PN-EN ISO 898-1:2013  Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 

stali węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby 

dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i 

drobnozwojny 

PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i 

stali stopowej. Część 2: Nakrętki z określoną wartością 

obciążenia próbnego Gwint zwykły i drobnozwojny  

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar 

grubości powłok. Metoda magnetyczna 

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć 

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, 

określanie i ocena  

PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: 

Klasyfikacja środowisk 
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PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki 

 
 

Raporty z badań i oceny 
 

1. Raport z badań nr LOW01-1062/13/Z00OWN Elementy zabezpieczenia 

przeciwśniegowego WA-BIS do dachów, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej – ITB 

Oddział Wielkopolski, Poznań. 

2. Opinia Techniczna OWN-OT-025/2013 dotycząca elementów zabezpieczenia 

przeciwśniegowego WA-BIS do dachów, Zakład Okuć i Ślusarki Budowanej – ITB Oddział 

Wielkopolski, Poznań, ul. S. Taczaka 12. 
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Rys. 1. Płotek przeciwśniegowy TWIX typu 150/1250 

 
Rys. 2. Płotek przeciwśniegowy TWIX typu 150/2000 
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Rys. 3. Płotek przeciwśniegowy TWIX typu 150/3000 

 
Rys. 4. Płotek przeciwśniegowy TWIX typu 200/1250 
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Rys. 5. Płotek przeciwśniegowy TWIX typu 200/2000 
 
 
 

 
Rys. 6. Płotek przeciwśniegowy TWIX typu 200/3000 
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Rys. 7. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką 

zakładkową typu A340/150 
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Rys. 8. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką 

zakładkową typu A340/200 
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Rys. 9. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką 

zakładkową typu B330/150 
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Rys. 10. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką 

zakładkową typu B330/200 
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Rys. 11. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką karpiówką  

typu A330/150 
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Rys. 12. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką karpiówką  

typu A330/200 
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Rys. 13. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką karpiówką  
typu B400/150 
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Rys. 14. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych dachówką karpiówką 

 typu B400/200 
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Rys. 15. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych pokryciem płaskim  

typu U190/150 
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Rys. 16. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych pokryciem płaskim  

typu U190/200 
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Rys. 17. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 350/150 
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Rys. 18. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 350/200 
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Rys. 19. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 400/150 
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Rys. 20. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 400/200 
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Rys. 21. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 420/150 
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Rys. 22. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 420/200 
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Rys. 23. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 460/150 
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Rys. 24. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu 460/200 
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Rys. 25. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu Finnera 360/150 
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Rys. 26. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachodachówką 

typu Finnera 360/200 
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Rys. 27. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachą z rąbkiem 

stojącym typu 150 
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Rys. 28. Wspornik płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów krytych blachą z rąbkiem 
stojącym typu 200 
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Rys. 29. Wspornik pala przeciwśniegowego TWIX typu 185 
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Rys. 30. Wspornik pala przeciwśniegowego TWIX typu A340 
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Rys. 31. Wspornik pala przeciwśniegowego TWIX typu Finnera 360 
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Rys. 32. Łączniki płotka przeciwśniegowego TWIX typu T 

 

 

 

Rys. 33. Śniegołap SNOWSTOPER typu XBL-1 
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Rys. 34. Śniegołap SNOWSTOPER typu XB-1 

 

 

 

 
 

Rys. 35. Śniegołap SNOWSTOPER typu XP-1 
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Rys. 36. Śniegołap SNOWSTOPER typu X-1 

 

 

 

 
 

Rys. 37. Śniegołap SNOWSTOPER typu X-7 
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Rys. 38. Śniegołap SNOWSTOPER typu X-8 

 

 

 

 

 
 

Rys. 39. Śniegołap SNOWSTOPER typu X-5 
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Rys. 40. Śniegołap SNOWSTOPER typu X-11 

 

 

 

 
 

Rys. 41. Śniegołap SNOWSTOPER typu X-4 
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Rys. 42. Śniegołap SNOWSTOPER typu X-10 

 
 

Schemat nr 1 
 

 

 
Schemat nr 2 

 

 

Schemat nr 3 
 
 

 

Rys. 43. Schematy obciążeń elementów zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów WA-BIS 
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Nośności płotków przeciwśniegowych TWIX 

Tablica 1 

Poz. Wyrób 
Schemat 

obciążenia 
wg rys. 43 

Nośność, kN 

1.  płotek przeciwśniegowy TWIX typu 150/1250, 150/2000  
i 150/3000  

1 

1,90 

2.  płotek przeciwśniegowy TWIX typu 150/1250, 150/2000  
i 150/3000, z łącznikiem 1) 0,35 

3.  płotek przeciwśniegowy TWIX typu 200/1250, 200/2000  
i 200/3000  1,90 

4.  płotek przeciwśniegowy TWIX typu 200/1250, 200/2000  
i 200/3000, z łącznikiem 1) 0,35 

1) łącznik płotków usytuowany w środku odległości między podporami 

 

Nośności wsporników płotków przeciwśniegowych TWIX 

Tablica 2 

Poz. Wyrób 
Schemat 

obciążenia 
wg rys. 43 

Nośność, kN 

1.  
wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów 
krytych dachówką zakładkową typu A340/150, A340/200, 
B330/150 i B330/200 

3 2,30 

2.  
wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów 
krytych dachówką karpiówką A330/150, A330/200, 
B400/150 i B400/200 

3.  wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów 
krytych pokryciem płaskim typu U190/150 i U190/200 

4.  

wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów 
krytych blachodachówką: 
- typu 350/150 
- typu 350/200 
- typu 400/150 
- typu 400/200 
- typu 420/150 
- typu 420/200 
- typu 460/150 
- typu 460/200 
- typu Finnera 360/150 
- typu Finnera 360/200 

5.  wsporniki płotka przeciwśniegowego TWIX do dachów 
krytych blachą z rąbkiem stojącym typu 150 i 200 
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Nośności wsporników pali przeciwśniegowych TWIX 

Tablica 3 

Poz. Wyrób 
Schemat 

obciążenia 
wg rys. 43 

Nośność, kN 

1.  wspornik pala przeciwśniegowego TWIX typu 185  

3 2,20 2.  wspornik pala przeciwśniegowego TWIX typu A340 

3.  wspornik pala przeciwśniegowego TWIX  
typu Finnera 360 

 

 
Nośności śniegołapów SNOWSTOPER 

Tablica 4 

Poz. Wyrób 
Schemat 

obciążenia 
wg rys. 43 

Nośność, kN 

1.  śniegołap SNOWSTOPER typu XBL-1 

2 0,50 

2.  śniegołap SNOWSTOPER typu XB-1 

3.  śniegołap SNOWSTOPER typu XP-1 

4.  śniegołap SNOWSTOPER typu X-1 

5.  śniegołap SNOWSTOPER typu X-7 

6.  śniegołap SNOWSTOPER typu X-8 

7.  śniegołap SNOWSTOPER typu X-5 

8.  śniegołap SNOWSTOPER typu X-11 

9.  śniegołap SNOWSTOPER typu X-4 

10.  śniegołap SNOWSTOPER typu X-10 
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