Montážne pokyny a informácie
www.modernaterasa.sk

Pred inštaláciou:

Odvodnenie:

Bezpečnostné pokyny:

Skladovanie:
Rozťažnosť:
Klipový systém:

Podklad terasy:

Údržba:

Protišmykový test bol robený0 len pre drážkované terasové dosky2 Dosky s dekorom
štruktúry dreva sú vhodné len na dekoratívne účely – ploty0 fasády2 Nosnosť terasy pri
dodržaní inštalačných pokynov je 400kg na m2 krátkodobého zaťaženia2

Starostlivo vyberte umiestenie Vaš ej terasy s ohľadom na sú kromie9 slnko9 tieň a vietorf Zvá ž te charakter
vstupu na terasu z domuf Zachovajte rozmery terasy proporcioná lne k Vá š mu domu a zá hradef Naplá nujte
si vý š ku podkladu terasy s ohľadom na vý š ku ná š ho WPC systé mu9 ktorá je š tandardne 595cm –Ucm
podkladový hranol a !95cm terasová doska%f Vieme ju vš ak znı́ž iť na minimá lnu vý š ku 4cmf V prı́pade
zvý š enia vieme použ iť zdvojené hranoly9 drevené alebo hlinı́kové hranoly9 oceľovú konš trukciu9 pevné
alebo telskopické podlož ky a iné f
Pri plá novanı́ a montovanı́ terasy vž dy pamä tajte na spá dovanie terasyf Odporú č ame dať dosky do
jemné ho spá du9 č o zabezpeč ı́ prirodzený odtok daž ďovej vody po drá ž kach terasovej doskyf Pokiaľ je
terasa nesprá vne vyspá dovaná 9 do komô rok dosky sa mô ž e dostať voda9 ktorá tam udrž ı́ vlhkosť9 č o mô ž e
mať za ná sledok prasknutie dosky9 respf iné poš kodenief
Pri montá ž i produktov WPC Slovakia odporú č ame pracovné rukavice9 ochranu zraku a sluchu a dý chacı́ch
ciestf Pracujte vž dy v dobre odvetranom prostredı́fPri č istenı́ terasy odporú č ame mať na sebe bezpeč nostné
okuliaref Dbajte na to9 aby deti alebo domá ce zvieratá sa nepohybovali v blı́zkosti montá ž nych prá c9 pokial
nie sú ukonč ené a vš etko montá ž ne ná radie je bezpeč ne odlož ené f Upozornujeme9 ž e pri pı́lenı́ a brú senı́
WPC Slovakia produktov poč ı́tajte s prachom a jemný m hlukomf Vž dy dodrž ujte vš etky pokyny bezpeč nosti
prá ce a použ ıv́ ajte ochranné pracovné prostriedkyf

Terasové dosky9 podkladove hranoly a liš ty vž dy skladujte na rovnej ploche ulož ené tak9 aby
nedoš lo k ich prehnutiuf Odporú č ame vž dy zastreš ené skladovacie priestory9 ktoré zabezpeč ia
vyhnutie sa zlý m poveternostný m vplyvom a priamemu slneč né mu ž iareniuf
Drevoplastovné produkty WPC Slovakia sa rozťahujú a sťahujú v rozmedzı́ okolo J9U – J95O ich dlž kyf
Dilatač né medzery preto musia byť poč ı́tané na zá klade tejto rozťaž nostif Naprf pre Kbm dosky je
rozťaž nosť cca Ummf
Terasový systé m WPC Slovakia je navrhnutý na uchytá vanie pomocou nerezový ch alebo plastový ch klipov
so skrutkami do podkladový ch hranolov9 respf konš trukcief Pri uchytavanı́ klipov do podkladový ch
hranolov je dô lež ité vž dy najskô r predvŕ tať dieru a to minimá lne 9JO š ı́rky aj dlž ky skrutkyf
Je nutné aby sa klip zľahka a voľne pohyboval v drá ž ke dosky9 v opač nom prı́pade treba jazý č ky klipu
na oboch straná ch vyhnú ť nahorf Dbajte aby ste pri skrutkovanı́ skrutiek nestrhli zá vitfKlip nepritlá č ajte
pevne k doske ale dodrž ujte vô lu cca K mm od dosky9 z dô vodu zachovania prieč nej dilatá cie3

Terasové dosky WPC Slovakia vyž adujú pevné uchytenie na naš ich drevoplastový ch podkladový ch
hranoloch9 ktoré su ulož ené na rovnom pevnom podklade – jemne vyspá dovanom –najlepš ie betó n%f Alebo
pri zdvihnuý ch terasá ch sa mô ž e využ iť drevená –oš etrené drevo% alebo antikoró zna konš trukciaf Tieto
konš trukcie vš ak vyž adujú aj š peč iá lne skrutky vhodné pre daný materiá lf Neodporú č ame montovať terasu
na trá vnatý povrch alebo nespevnený hrbolatý povrchf
Na č istenie terasy vý robca odporú č a použ ı́vať mop a teplú mydlovú –jarovú % voduf Pre š kvrny z tekutı́n a
iné š kvrny spô sobené vtá kmi9 plodmi zo stromov a lı́stim vý robca odporú č a použ iť jemne č istiaci
prostriedok –saponá t%f Pre ťaž š ie š kvrny ako zaschnutá farba9 vyč istite povrch použ itý m drô tenky na
riad alebo jemný m brú snym papierom a jemne odstrá ň te š kvrnyf Pokiaľ použ ı́vate tlakový č istič 9
udrž ujte odstup aspoň UJ cm od povrchu terasyf
Nikdy nepouž ı́vajte rozpú š ťacie č istiace prostriedkyf Nepouž ı́vajte ž iadne moridlá 9 oleje alebo ná tery bez
predoš lé ho poradenia sa s predajcomf
Terasové dosky WPC Slovakia jemne zmenia farebný odtien v prvý ch !AU mesiacoch vplyvom priameho
f
slneč né ho ž iareniaf Po tomto obdobı́ sú už farebne stá lef Naš e produkty sú recyklovateľné f
Jednotlivé farebné odtiene sa mô ž u mierne lı́š iť v odliš ný ch vý robný ch vá rkachf

Napriek tý mto montá ž nym pokynom odporú č ame naš im zá kaznı́kom poradiť sa s naš imi oficiá lnymi
predajcami ktorı́ vá m radi pomô ž uf
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