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instrukcja montażu kolców przeciw ptakom

Przed montażem kolców należy starannie oczyścić 
podłoże, za pomocą szczotki drucianej, szpachelki 
lub szmatki. Często nie należy to do łatwych zadań; 
polecamy odwiedzić nasze Centrum Wiedzy.

Środki ostrożności: użyj rękawic oraz 
okularów ochronnych.

Powierzchnie metalowe (nie malowane, powlekane) 
należy przetrzeć środkiem odtłuszczającym np. 
denaturatem. Powierzchnie betonowe w razie 
konieczności należy zagruntować.

Na podstawie kolców rozprowadzamy warstwę 
kleju o grubości ok 5mm, w tym celu należy użyć 
pistoletu do silikonu. Do powierzchni drewnianych 
kolce montujemy za pomocą wkrętów lub gwoździ 
karbowanych.

Podstawy kolców posiadają nacięcia 
co ok 50mm, w razie potrzeby moduły 
można dzielić na mniejsze odcinki.

Średnia wydajność kleju: 
tuba 300ml / ok 10mb.

Kolce starannie układamy na podłożu. 
Należy pozostawić 2 - 5mm przerwy pomiędzy 
podstawami kolejno przyklejanych modułów.

     



Wybierając odpowiedni system kolców na ptaki powinniśmy kierować się tak naprawdę kilkoma kryteriami. 
Poniżej postaramy się Państwu przedstawić najważniejsze z nich.

 

   Wielkość ptaków które będziemy chcieli odstraszyć. 
Produkowane przez nas kolce na ptaki AVIK różnią się między sobą między innymi ilością kolców przypadających na 1 metr długości. 
W naszej ofercie znajdą Państwo kolce posiadające od 32 drutów na 1 mb do nawet 108 drutów na 1 mb. W przypadku odstraszania 
dużych gatunków ptaków takich jak gołębie, wrony, gawrony itp. wystarczy zaopatrzyć się w podstawowy system kolców na ptaki taki jak 
AVIK R20 / AVIK L30. Pozwoli on skutecznie i pewnie zabezpieczyć teren przed niepożądaną obecnością dużych gatunków ptaków. 
Jeżeli mają Państwo problem z mniejszymi gatunkami ptaków takimi jak wróble, kwiczoły itp. najlepiej jest wyposażyć się w system 
kolców AVIK R140 / R200.

   Szerokość miejsca w którym system kolców na ptaki ma zostać zamontowany. 
Poszczególne modele kolców różnią się między sobą między innymi szerokością rozstawu drutów oraz powierzchnią jaką są w stanie 
zabezpieczyć. Kierując się tymi kryteriami powinniśmy wziąć pod uwagę na jakiej szerokości podłoża chcemy zamontować system 
kolców na ptaki. Najszerszy system kolców dostępny w naszej ofercie - AVIK R200 jest w stanie zapewnić do 26 cm ochrony, 
w przypadku wystąpienia potrzeby montażu systemu kolców na szerszej powierzchni sugerujemy ich montaż bezpośrednio przy 
krawędziach elementów budowlanych / architektonicznych. Istnieje również możliwość montażu kolców w równoległych rzędach między 
sobą, taki rodzaj montażu z kolei umożliwia zabezpieczenie dowolnie szerokiej powierzchni przed niepożądaną obecnością ptaków.  
Ptaki nie mają możliwości przesiadywania oraz lądowania w miejscach pokrytych prawidłowo zainstalowanym systemem kolców. 

   Stal z jakiej zostały wykonane kolce. 
W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno kolce wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą AISI 301 oraz kolce wykonane ze stali 
ocynkowanej. System kolców nierdzewnych objęty jest 5 letnią gwarancją, ich przewidywana trwałość wynosi 15 lat i dłużej. 
Stal ocynkowana cechuję się krótszą trwałością wynoszącą około 3 lat, udzielamy rocznej gwarancji na ten rodzaj kolców. Należy 
również pamiętać o tym że kolce ocynkowane są odpowiednio tańsze względem wersji nierdzewnej, dzięki czemu  mają Państwo 
możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb. 

Kolce dociskamy ręką lub szpachelką. 

Montaż kolców należy przeprowadzić 
na w pełni osuszonej powierzchni. 
Minimalna temperatura montażu +5°C

Montaż kolców zakończony.
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