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Starostlivo vyberte umiestenie Vašej terasy s ohľadom na súkromie, slnko, tieň a vietor. Zvážte charakter
vstupu na terasu z domu. Zachovajte rozmery terasy proporcionálne k Vášmu domu a záhradef. Naplánujte
si výšku podkladu terasy s ohľadom na výšku nášho WPC systému ktoráje štandardne 5,5cm. Vieme ju však
znı́žiť na minimálnu výsku
̌ 4cm. V prı́pade potrebného zvýšenia vieme použiť podložky
alebo telskopické terče.
Pri plánovanı́ a montovanı́ terasy vždy pamätajte na spádovanie terasy. Odporúčame dať dosky do
jemného spádu, čo zabezpečı́ prirodzený odtok daž ďovej vody po drážkach terasovej dosky. Pokiaľje
terasa nesprávne vyspádovaná do komôrok dosky sa môže dostať voda, ktorá tam udrží vlhkosť, čo môže
môže mať za následok prasknutie dosky, resp. iné poškodenie.
Pri montáži produktov WPC Slovakia odporúčame používať pracovné rukavice, okuliare, ochranu sluchu a
dýchacı́ch ciest. Pracujte vždy v dobre odvetranom prostredı́. Dbajte na to aby deti alebo domáce zvieratá sa
nepohybovali v blı́zkosti montážnych prác pokial nie sú ukončené a všetko montážne náradie je bezpečne
odložené. Upozornujeme že pri pı́lenı́ a brúsenı́ WPC Slovakia produktov počı́tajte s prachom a hlukom. Vždy
dodržujte všetky pokyny bezpečnosti práce a použ ı́vajte ochranné pracovné prostriedky.

Terasové dosky, podkladové hranoly a lišty vždy skladujte na rovnej ploche uložené tak, aby
nedošlo k ich prehnutiu. Odporúčame vždy zastrešené skladovacie priestory, ktoré zabezpečia
vyhnutie sa zlým poveternostným vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.
Drevoplastovné produkty WPC Slovakia sa rozťahujú a sťahujú v rozmedzí 0,2‐0,3% ich dlžky.
Dilatačné medzery preto musia byť počı́tané na základe tejto rozťažnosti. Napr. pre 1bm dosky je
rozťažnosť cca 2‐3mm

Klipový systém: Terasový systém WPC Slovakia je navrhnutý na uchytávanie pomocou nerezových alebo plastových klipov
so skrutkami do podkladových hranolov, resp. konštrukcie. Pri nerezových klipoch je nutné aby sa klip
zľahka a voľne pohyboval v drážke dosky, v opačnom prı́pade treba jazýčky klipu
na oboch stranách vyhnú ť nahor. Dbajte aby ste pri skrutkovanı́ skrutiek nestrhli závit. Pri 2mm
nerezovom klipe je potrebné vytvoriť medzi doskami aspoň 3mm medzeru z dôvodu zachovania priečnej
dilatácie. Pre montáž terás odporúčame použiť klipy plastové 5mm kde može doska lepšie dilatovať.

Podklad terasy:

Údržba:

V prípade možnosti je vhodné podkladové hranoly bodovo ukotviť do podkladu. Hranoly by mali byť
uložené na rovnom a pevnom podklade – jemne vyspádovanom –najlepšie betón, alebo pri zdvihnuých
terasách sa môže využiť drevená alebo antikorózna konštrukcia. Tieto konštrukcie však vyžadujú aj
vhodné skrutky. Neodporúčame montovať terasu na trávnatý povrch alebo nespevnený hrbolatý povrch.
Na čistenie terasy odporúčame používať mop a teplú mydlovú–jarovú vodu. Pre zašlé škvrny
odporúčame použiť čistiaci prostriedok ktorý máme aj v ponuke. Pri poškodení dosky alebo škvrnách
ktoré néjdu vyčistiť môžete použiť jemný brúsny papier zrnitosti 80‐120.
Nikdy nepouž ı́vajte rozpúš ťacie čistiace prostriedky. Nepoužívajte žiadne moridlá oleje alebo nátery bez
predošlého poradenia sa s predajcom.
Terasové dosky WPC Slovakia v prvých 3 mesiacoch mierne stratia na sýtosti svojej farby vplyvom
priameho slnečného žiarenia a vlhkosti. Po tomto obdobı́ sú už farebne stále. Naše produkty sú
recyklovateľné.
Jednotlivé farebné odtiene sa môžu mierne lı́šiť v odlišných výrobných várkach.

Napriek týmto pokynom odporúčame našim zákaznı́kom poradiť sa s našimi oficiálnymi predajcami
ktorı́ vám radi poradia.
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