INSTRUKCJA MONTAŻU
System tarasów kompozytowych
easyDECK

1. ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO easyDECK
- Deska easyDeck
- Legar
- Klips montażowy
- Klips Startowy
- Listwa cokołowa
- Listwa Kątowa
- Zaślepka
- Wkręty mocujący

2. WYKAZ NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI DO MONTAZU
- piła do drewna (opcjonalnie z funkcją ukośnego cięcia
np. do docinania deski po kątem 45 stopni)
- wkrętarka
- zestaw wierteł do drewna
- zestaw wierteł do betonu
- taśma miernicza
- poziomica
- ołówek
- młotek gumowy
- klej montażowy (opcjonalnie)
- kołki do betonu
- wkręty do drewna 50mm

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Montaż zalecany jest przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy
montażowe, aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży.
Firma Global-Biznes Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody lub uszkodzenia produktu będące wynikiem wadliwego
montażu. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją pozbawia
użytkowników prawa do gwarancji.

Przed rozpoczęciem montażu wszystkie deski i profile należy
sezonować przez 24 godziny w miejscu montażu. Nie należy montować
desek w czasie opadów oraz jeśli temperatura jest poniżej 5 stopni
Celsjusza. Produkty z kompozytów drewnianych można ciąć, wiercić i
montować w sposób taki sam, jak drewno lite używające standardowych
narzędzi do obróbki drewna. Do cięcia deski kompozytowej easyDECK
zalecamy stosowanie brzeszczotów z węglików spiekanych lub pił z
drobnymi zębami . Kompozyt z drewna i tworzywa sztucznego nie może
być używany jako element konstrukcyjny.
Wszystkie profile z kompozytów drewna easyDeck pod wpływem
wysokiej temperatury powiększają swoją objętość w związku z tym na
leży pamiętać aby zostawić Między deskami zapewnić właściwą
wentylację, pochylenie oraz odstępy dylatacyjne. Deski należy układać
w jednym kierunku.

4. PODŁOŻE:
Taras należy montować na podłożu betonowym, na konstrukcji
stalowej, drewnianej lub aluminiowej na wspornikach z tworzyw
sztucznych. Podłoże musi być płaskie i stabilne z zachowanym
spadkiem 10mm na 1m w kierunku przeciwnym do ścian budynku.
Takie ułożenie deski zapewnia optymalny odpływ wody z tarasu –
woda nie zalega ani na deskach ani pod nimi. Legarów nie można
umieszczać w betonie. Należy zachować identyczną odległość między
legarami. Desek nie wolno mocować ani kleić bezpośrednio do
powierzchni. Pod deskami i wokół desek należy zostawić szczeliny
wentylacyjnej. Podłoże należy wykonać z ogólnie przyjętymi
przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną.

5. MOCOWANIE LEGARÓW:
Maksymalna odległość między osiami legarów wynosi 400mm . Przed
przymocowanie legarów we wszystkich legarach należy w górnej części
legary wywiercić otwory na szerokość łebka a a w dolnej części legara
mniejsze otwory prowadzące.
Legary montować do podłoża za pomocą odpowiednich elementów
(system easyDECK nie zawiera wkrętów montażowych umożliwiających
mocowanie legara do podłoża). Śrubę/wkręt wkręcać do momentu
odczucia pierwszego oporu (do oparcia się łebka o dolną ściankę legara).
Legary montujemy do podłoża tak aby pierwszy element mocujący był
umieszony w odległości 6 cm od początku/końca legara a następnie
kolejno co 50cm. Między legarami układanymi po długości (jeden za
drugim) należy zostawić 1cm odstępu. Zaleca się stosowanie
naprzemiennych odstępów między krótkimi bokami deskami na tzw.
„mijankę”. W przypadku konieczności łączenia desek po długości
stosujemy dwa rzędy legarów oddalonych od siebie w odległości 2cm.
Między łączonymi deskami należy zachować 10mm przerwy.

6. MOCOWANIE KLIPSÓW I DESEK
Przed umocowaniem klipsów należy wykonać otwory prowadzące
wiertłem 2mm. Klipsy zawsze dopasowujemy do wykonanego w legarze
rowka. Między deskami układanymi po długości należy zachować odstęp
min 1cm. Na długości 1m deska musi być podparta minimum 3 legarami.
Klips startowy mocujemy na końcu legara należy pamiętać aby zachować
odstęp od budynku lub innych elementów stałych minimum
15mm. Klipsy montażowe wsuwamy do wpusty deski i mocujemy do
legara. Kolejne deski wsuwane są następnie do poprzedniego klipsu
montażowego. Procedurę powtarzamy z kolejnymi deskami na wszystkich
legarach. Klipsy zapewniają odpowiedni odstęp między deskami.

7. WYKAŃCZANIE TARASU
Aby zakończyć taras należy na wysokości każdego legara nawiercić
deskę od góry i delikatnie wkręcić śrubę od góry tak aby zlicowała się z
powierzchnią deski. Taras można zakończyć listwą cokołową lub listwą
kątową. Wokół desek należy zostać szczeliny wentylacyjne, zostawiając
wolną przestrzeń pod listwami cokołowymi lub kątowymi. Listę kątową
można też montować do deski przy pomocy kleju montażowego. Listy
cokołowe montowane po długości (jedna za drugą) powinny być nacinane
pod
kątek
45
stopni.
Do
estetycznego
zakończenia
tarasu możemy użyć także zaślepek które powinny być wklejone za
pomocą kleju montażowego.

8. KONSERWACJA
Deski łatwo utrzymać w czystości i nie potrzeba do tego specjalnych
środków czyszczących. Wystarczy szczotka i strumień wody pod
ciśnieniem (maks. 80 barów). Można stosować łagodny środek czyszczący
(najlepiej zrobić próbę w niewidocznym miejscu). Nie należy
używać szczotek mechanicznych z obrotową głowicą. Plamy po tłuszczu i
oleju można usuwać domowym środkiem czyszczącym odtłuszczającym.
Plamy po olejach można delikatnie przeszlifować cienkoziarnistym
papierem ściernym tak by nie porysować deski.

