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1 Informacje ogólne 
 

   
Aby w razie zagroŜenia przebieg montaŜu systemu zaporowego przebiegał bez problemów, 
zalecane jest zrobienie planu. Plan ten powinien zawierać następujące punkty: 
 

� opis systemu przechowywania elementów wchodzących w skład zapory 
przeciwpowodziowej 

� wykaz środków transportu i dróg dojazdowych do przewidzianego miejsca budowy 
zapory 

� instrukcja montaŜu i demontaŜu zapory 
� instrukcja konserwacji profili i uszczelek po ich uŜytku 

 
PodłoŜe, na którym ma stanąć zapora powinno być równe, tak aby uszczelki mogły się do 
niego optymalne dopasować.  
 
 

2 OCHRONA OBIEKTÓW 

2.1 Monta Ŝ profili mocuj ących (prowadnic) 
 
Podstawowe profile mocujące  w zaleŜności od zamówionej wersji powinny być zamocowane 
przy pomocy odpowiednich komponentów (śruby, dyble) w otworach okiennych i 
drzwiowych albo przed nimi. 
Uszczelnienie pomiędzy prowadnicami montaŜowymi i murem powinno nastąpić przy 
pomocy odpowiednich mas uszczelniających.  
Zalecane jest równieŜ w celu kontroli jakości podłoŜa oraz montaŜu skonsultowanie eksperta. 
 
UWAGA:  PREFA  GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) podkreśla, Ŝe ze 
strony PREFA GmbH nie będą przeprowadzane Ŝadne prace projektowe i montaŜowe. Z tych 
teŜ względów nie moŜe być równieŜ przejęta jakakolwiek odpowiedzialność za tego rodzaju 
prace. Nie są równieŜ przewidziane dostawy materiałów pomocniczych.  
 

2.2  Sposób U Ŝycia 
Krok 1: Transport elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej do miejsca 
przeznaczenia. 
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Krok 2+3: Zdjąć zaślepki prowadnic po uprzednim poluzowaniu i odkręceniu śrub 
mocujących. 
 

            
 
Krok 4: Z powierzchni uszczelek usunąć ewentualne zanieczyszczenia.  
 
Krok 5-7: Belkę zaporową z uszczelką gruntową jako pierwszą wsunąć od góry  w 
prowadnicę i naciskając, przesuwać ją aŜ do styku z podłoŜem. 
 
 

            
 

 
 
Krok 8-11: Następne belki zaporowe wsuwać na tej samej zasadzie od góry w prowadnice 
montaŜowe do tego momentu gdy system wpustów i wypustów się ze sobą zazębi i uszczelki 
poprawnie dopasują się do podłoŜa. Tą czynność naleŜy powtarzać tylokrotnie, aŜ do 
uzyskania odpowiedniej dla potrzeb wysokości. 
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Krok 12+13: Napinacze systemu wsunąć w prowadnice ze skierowaną na dół stopą 
przegubową do styku z odgórną belką.  
 

             
 
Krok 14+15: Przy pomocy klucza sześciokątnego wkręcić śrubę napinającą aŜ do uzyskania 
lekkiego oporu. 
 
 

         
 
Poprzez uzyskane w ten sposób napięcie odgórne na belki zaporowe, zapobiega się 
podnoszeniu się belek podczas wypełniania się ich wodą i tym samym osiągnięcia 
samouszczelniania się zapory. Aby  zaporę podwyŜszyć moŜna napinacze usunąć takŜe 
podczas wysokiego stanu wody. 
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3 Demonta Ŝ 
 
Krok 1: Napinacze poluzować i usunąć z prowadnic. 
 
Krok 2: Belki zaporowe jednostronnie wyjmować z prowadnic umoŜliwiając (poprzez 
uzyskaną pochyłość) wyciek nagromadzonej w ich wnętrzach wody. 
 
Krok 3: Belki zaporowe wyjmować pojedyńczo z prowadnic i myć myjką ciśnieniową. 
 
Krok 4: Zanieczyszczenia usunąć z prowadnic montaŜowych. 
 
Krok 5: Zaślepki poprzednio usunięte z prowadnic, zamontować powtórnie. 
 
Krok 6: Po demontaŜu belek zaporowaych powinna być przeprowadzona dokładna kontrola 
uszczelek na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Uszczelki w razie potrzeby mogą być 
wymieniane pojedyńczo. 
 
Krok 7: Zalecane jest usunięcie wszystkich uszczelek z belek zaporowych w celu ich 
dokładnego oczyszczenia oraz konserwacji przy pomocy silikonowegośrodka konserwującego 
(silikon spray). 
 
 

4 OCHRONA TERENÓW OTWARTYCH 
 

4.1 Monta Ŝ podstawowych profili mocuj ących 
 
Profile mocujące powinny być obsadzone w zaleŜności od zamówionej wersji odpowiednio w 
otworach okiennych i drzwiowych albo  przed nimi. 
 
Szpary pomiędzy profilem mocującym a murem powinny być wypełnione masą 
uszczelniającą (np. silikon). 
 
UWAGA:  PREFA  GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) podkresla, Ŝe ze 
strony PREFA GmbH nie będą przeprowadzane Ŝadne prace projektowe i montaŜowe. Z tych 
teŜ względów nie moŜe być równieŜ przejęta jakakolwiek odpowiedzialność za tego rodzaju 
prace. RównieŜ nie są przewidziane dostawy materiałów pomocniczych.  
 
 

4.2 Gniazdo mocuj ące 
 
W ramach prac wstępnych do montaŜu zapór przeciwpowodziowych dla ochrony terenów 
otwartych musi nastąpić obsadzenie, w odpowiednim podłoŜu, gniazd montaŜowych dla 
słupków mocujących. 
 
Dla przeprowadzenia koniecznych prac betoniarskich oraz potrzebnych wyliczeń statycznych 
zalecane jest skonsultowanie odpowiednich specjalistów.  
 
 
 



                                       
 
 
UWAGA:  PREFA  GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) podkresla, Ŝe ze 
strony PREFA GmbH nie będą przeprowadzane Ŝadne prace w zakresie wyliczeń statycznych 
i betoniarskich. Z tych teŜ względów nie moŜe być równieŜ przejęta jakakolwiek 
odpowiedzialność za przeprowadzone prace fundamentowe. 
 

4.3 Sposób U Ŝycia 
 
Krok 1: Transport elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej do miejsca 
przeznaczenia 
 
Krok 2: Ewentualnie zamontowane zaślepki usunąć 
 
Krok 3-5: Śrubę z łbem wpuszczanym  wykręcić na około 10 mm i przy jej pomocy usunąć. 
zaślepkę  
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Krok 6-9: W gniazda mocujące wprowadzić słupki montaŜowe i zakotwiczyć je poprzez  
przekręt wokół ich osi własnej. 
 

     
 
Krok 10-13: Belki zaporowe wsuwać lekko skośnie od góry w słupki montaŜowe do tego 
momentu gdy system wpustów i wypustów się ze sobą zazębi i uszczelki poprawnie dopasują 
się do podłoŜa.  
 
 

                
 

                
 
Tą czynność naleŜy powtarzać tylokrotnie, aŜ do uzyskania odpowiedniej dla potrzeb 
wysokości. 
 
Krok 14: Napinacze systemu wsunąć w prowadnice ze skierowaną na dół stopą przegubową 
do styku z odgórną belką.  
 
Przy pomocy klucza sześciokątnego wkręcić śrubę napinającą aŜ do uzyskania lekkiego 
oporu. 
 
Poprzez uzyskane w ten sposób napięcie odgórne na belki zaporowe, zapobiega się 
podnoszeniu się belek podczas wypełniania się ich wodą i tym samym osiągnięcia 
samouszczelniania się zapory. 
 
TakŜe podczas wysokiego stanu wody, aby podwyŜszyć wysokość zapory moŜna usunąć 
napinacze.  
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Krok 15+16: JeŜeli powierzchnia zapory przeciwpowodziowej pomiędzy słupkami 
mocującymi przekracza 2mx2m konieczne jest zainstalowanie dodatkowej podpory. 
 

                
 
 

4.4 Demontowanie 
 
Krok 1: Napinacze poluzować i wyjąć z prowadnic. Zbierać do odpowiednich pojemników. 
 
Krok 2: Zdemontować ewentualne dodatkowe podpory. 
 
Krok 3: Belki zaporowe jednostronnie wyjmować z prowadnic umoŜliwiając (poprzez 
uzyskaną pochyłość) wyciek nagromadzonej w ich wnętrzach wody. Po wyjęciu z prowadnic 
umyć belki zaporowe przy pomocy myjki ciśnieniowej.  
 
Krok 4: Słupki montaŜowe poprzez lekkie przekręcenie wokół własnej osi  poluzować i 
wyjąć z gniazda mocującego. Umyć równieŜ przy pomocy myjki ciśnieniowej. Z gniazda 
usunąć zanieczyszczenia i zabezpieczyć przy pomocy zaślepki. 
 
Krok 5: Zaślepki poprzednio usunięte z prowadnic zamontować powtórnie. (Wsunąć w 
prowadnice i przykręcić śrubami)  
 
Krok 6: Po demontaŜu belek zaporowych  przeprowadzić dokładną kontrolę belek i 
uszczelek na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Uszczelki mogą być w razie potrzeby 
wymieniane pojedyńczo. 
 
Krok 7: Zalecane jest usunięcie wszystkich uszczelek z belek zaporowych w celu ich 
dokładnego oczyszczenia oraz konserwacji przy pomocy silikonowego środka 
konserwującego (silikon spray). 
 

5 Magazynowanie 
 
Do magazynowania systemu zapór przeciwpowodziwych zalecane jest uŜycie naściennych 
nośników aluminiowych firmy Neuman. 
 
Belki zaporowe powinny być w ten sposób segregowane aby  na przykład belki mocujące od 
strony podłoŜa były jako pierwsze do znalezienia. Takie składowanie umoŜliwia najszybszą 
budowę zapór w przypadku zagroŜenia.  
 
UWAGA: Nie wolno składować profili aluminiowych bezpośrednio jedne na drugich. 
Pomiędzy poszczególnymi profilami powinny się zawsze znajdować przekładki kartonowe, 
które zapobiegają zimnemu spawowi pod wpływem wilgotności.  
 
Na składowanie napinaczy przewidziana jest moŜliwość zamontowania dodatkowego nośnika 
albo ich składowania bezpośrednio na belkach zaporowych.  
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6 Konserwacja  

 
� MontaŜ i demontaŜ systemu powinien być przeprowadzany regularnie, jednak 

przynajmniej raz do roku. Przeprowadzenie tych ćwiczeń doskonali obejście z systemem i 
przyczynia się do rozpoznawania ewentualnych usterek i braków.  

 
� Uszczelki powinny być po kaŜdym uŜyciu czyszczone i zabezpieczane przy pomocy 

silikonowego środka konserwującego.   
 
� Zalecane jest kontrolowanie belek zaporowych po kaŜdym uŜytku na ewentualne 

uszkodzenia i w razie potrzeby ich wymiana.  


