Návod k instalaci terasového systému 01E, 01BC, 06E, 06B, 06CE

Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je
vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní vlákna je vysoce odolný
UV záření a rezistentní vodě a je s ním velmi jednoduchá práce. WPC je vysoce odolné
dřevokaznému hmyzu a houbám, je vysoce barevně stabilní a nepraská, proto je určen především
pro venkovní použití.
Naše WPC je bezpečné a chránící životní prostředí. Hlavní složky použité při výrobě tvoří odřezky
při výrobě ze dřeva a složka plastu. Výběrem tohoto výrobku chráníte lesy a zamezíte znečištění
životního prostředí.
Abychom zabezpečili vysokou kvalitu výrobku, je vstupní materiál vybírán velmi pečlivě s
důrazem na jeho vysokou kvalitu, je odebírán pouze od profesionálních výrobních závodů.. Každý
kus je stálý v rozměru, barvě a délce, není tedy již třeba vybírat perfektní kusy.

Návod k instalaci
Věnujte prosím pozornost těmto dvěma bodům :
1/WPC není vhodné pro instalaci v uzavřeném prostoru bez přístupu vzduchu a bez slunečního
světla.
2/WPC není vhodné do prostor s prudkými změnami teplot jako jsou např.Sauny

Před instalací:
Metoda instalace je velmi důležitá pro samotný výrobek a Vaši spokojenost, špatná instalace může
způsobit menší odolnost a poškození produktu, věnujte pozornost zejména následujícím 4bodům:
1) Místo, kde se setkávají konce terasových prken musí být podepřeno nosníky, v případě že si
nejste jisti umístěte 2nosníky místo jednoho(každý konec terasového prkna musí mít nosník
jako podpěrný bod).Mezi napojením jednotlivých prken nechte mezeru cca 5mm pro
případnou expanzi materiálu.!!!(vezměte v úvahu venkovní teplotu, při které instalujete, v
případě velmi slunečného počasí bude mezera pouze minimální)
2) Vzdálenost mezi jednotlivými nosníky musí být 30 max.35cm, větší mezera není
doporučena
3) Doporučená délka jednotlivých kusů je 2,2-3,6m, příliš krátké a příliš dlouhé kusy mohou
být méně stabilní, nejsou-li správně připevněny.
4) terasová podlaha by měla být na koncích uzavřena „L“ profilem-krycí lištou v případě
dutých profilů.
5) Neinstalujte za příliš slunečného a deštivého počasí.
Před samotnou instalací doporučujeme ověřit si případné místní speciální požadavky, v případě
speciálních požadavků požádejte profesionálního stavitele o instalaci.

Terasová prkna nejsou určena pro instalaci jako podpěrné body jako jsou např.sloupky, nosníky a
jiné podobné segmenty
Následujte prosím tyto instrukce, v opačném případě může být omezena záruka.
Potřebné nářadí:
Akumulační nebo elektrický šroubovák pro připevnění šroubků. WPC materiál není určen pro
instalaci pomocí kladiva a hřebíků či jiného těžkého nářadí.
Dále budete potřebovat standardní nástroje pro práci se dřevem- bude třeba především krátit
terasová prkna a nosníky.
Doporučujeme použít naše vruty, nicméně standardní vruty mohou být také použity. Na 1m2
potřebujete nejméně 23ks vrutů.
Odvodnění
Absorbce vody je okolo 0,2%, expanze je okolo 0,5%, tzn. že mezery mezi jednotlivými prkny cca
5mm , jsou doporučovány.
Spád by měl být udržován cca5mm/m směrem od budovy.
Nezapomínejte odstraňovat otřepy.

Základní části:
Terasové prkno s drážkou

Nosník plast(5x2,8cm popř. jiný rozměr dle nabídky)(pro konstrukce bez kotvení doporučujeme
použít nosníky AL)
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Ocelový šroub 10A

Plastový či nerezový mezerník

Krycí hrana „L“12A

Jednotlivé kroky instalace
První krok: Nosníky nejdříve volně rozložte na povrch, poté upravte jejích rozmístění tak, aby
konce všech prken byly vždy podepřeny nosníky. Je dobré v tomto případě pracovat s několika
volně položenými prkny, aby jste názorně viděli budoucí skladbu terasy. Pakliže budete napojovat
jednotlivá prkna je třeba vložit 2 nosníky vedle sebe popř. umístit konce prken přesně na střed.
Poté připevněte nosníky na podklad(pakliže to dovoluje podkladní vrstva), připevnění nosníků na
podklad je doporučováno např. pomocí hmoždinky a vrutu, v případě štěrkového podloží připevněte
k místním betonovým zapuštěným terčům.
Doporučujeme vzdálenost 30-35cm mezi jednotlivými nosníky.

Mezi jednotlivými plastovými nosníky v místech napojení nechte mezeru 5mm, aby jste předešli
případné změně rozměrů....např. Viz obrázek
5MM

Nosníky můžete upevnit na podklad dvěma způsoby:
1) vyvrtejte otvory, které by měly být menší než je průměr šroubku (viz obrázek) poté
připevněte nosník na připravený podklad(pevná plocha či jednotlivé betonové dlaždice
usazené do štěrku, 1ks nosníku upevněte vždy na obou koncích, popř. Ještě uprostřed(u
délky delší než 1m)( dle délky nosníku), hlavička šroubu nesmí přesahovat.

2)
Či použijte nerezový upevňovací prvek nosníků, tento navlékněte na nosník a přichyťte k podkladu
či betonové dlaždici usazené do štěrku.Viz. obrázek – použijte 3ks/m(obr2), popř. Ukotvěte oba
konce k betonu.

Druhý krok:Vezměte terasové prkno, toto upevněte na nosníky.
Prkno upevníte buď napřímo pomocí šroubu či pomocí startovacího nerezového klipu.
Jakmile budete mít první řadu prken připevněnou, vložte montážní klipy, vložte prkno a takto
pokračujte, utahujte až po vložení prkna následujícího...(v případě nerezového klipu utahujte
okamžitě)
Pro upevnění prvního prkna můžete použít i startovací nerezové klipy.
Jednotlivé otvory doporučujeme předem předvrtat, především jestliže pracujete na koncích
jednotlivých nosníků, tak aby nedošlo k náhodnému prasknutí.
V místech, kde se setkávají konce jednotlivých prken nechte mezeru mezi prkny 5mm.
Jednotlivá prkna je možno libovolně napojovat, dbejte však vždy pravidla, že konce jednotlivých
prken musí být vždy podloženy nosníky a musí být upevněny pomocí klipů k nosníku.

Třetí krok: upevnění krycích hran
Připevněte krycí hranu šrouby dle obrázku
Otvory doporučujeme vždy předvrtat(otvor by měl být nepatrně větší) a hlavičku šrouby zahloubit.
Pro zakončení je možné použít také zakončovací prvek dutých prken či některý ze druhů plotových
prken, která mohou být následně připevněna k obvodové hraně terasy.

POZOR: Doporučujeme, aby instalace byla prováděna více než dvěma pracovníky.
WPC terasová prkna se mohou poškodit při pádu z výšky či pádu velmi těžkého předmětu z výšky.
Neinstalujte pokud je příliš slunečno či mokro.
Řešení křivek:
WPC terasová prkna nemusí být instalována pouze do rovných tvarů, mohou vytvářet křivky, každý
kus může být zkrácen do požadované délky dle Vašeho požadavku.
Podívejte se na dva příklady:

Čištění
Otázky-navrhované řešení
Znečištění od suti – odstraňte pomocí teplé vody,mýdla a měkké houbičky
Plíseň – použijte bežné prostředky na mytí dřeva nebo čističe, které obsahují odbarvovače a
detergenty(viz návod na přípravku) nicméně vždy zkuste na malém kousku předem
Křída – všechny křídy kromě bílé jsou permanentní, použijte horkou mýdlovou vodu
Led a sníh- může být použita sůl na jejich rozpuštění, smyjte však jakmile to bude možné
Skvrny od rzi a hlíny – použijte čistící prostředky na šťavelové a fosforečné bázi, tyto prostředky
nechte působit 10-15minut.
Skvrny od oleje – odstraňte jakmile bude možné horkou vodou či vodou s přípravkem na nádobí
Skvrny od vína a ovoce- namíchejte odbarvovače dle návodu k použití, lehce odstraňujte.
Inkoustové skvrny- jsou prakticky permanentní. Zkuste použít horkou mýdlovou vodu.Lehce
odstraňujte.
Poznámka: Pravidelné čištění WPC je doporučeno, aby jste udrželi terasu čistou a předešli vzniku
plísní vzniklých z usazených nečistot.

Před aplikací každého nového přípravku doporučujeme nejdříve ošetřit na malé skryté části.
Na odstranění běžných nečistot můžete použít také tlakové myčky.
Barevné varianty:
I přestože používáme vždy barviva a stabilizátory při výrobě, jednotlivá terasová prkna mohou mít
lehce rozdílné barevné rozdíly, které jsou dány přítomností přírodních vláken a plastů používaných
při výrobě.
Z tohoto důvodu doporučujeme nakoupit požadované množství ve stejný čas., na tyto rozdíly se
nevztahuje záruka.
Záruka:
za předpokladu správné instalace se vztahuje na štěpení, trhliny,hnilobu a napadení hmyzem.
Všechny výrobky byly testovány, v případě požadavků Vám jej můžeme poskytnout.
Reklamace jsou řešeny formou výměny vadného kusu, reklamace se nevztahuje na cenu montáže,
nebyla-li součástí dodávky.
Upozornění:
materiály WPC jsou citlivé na pád z výšky, pád těžkých předmětů nebo nárazů během instalace.
Prosíme dejte pozor během transportu, instalace a skladování.
Pro více informací nás kontaktujte na info@wpc-czech.cz nebo tel.773578984
.

