
Montaż - Tarasu - SOLID
- każdy może go wykonać

INSTRUKCJA MONTAŻU - WYKONANE Z 60% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ W 200C
Ogólne: kompozytowe deski tarasowe poruszają się. Płyty rozszerzają się pod wpływem ciepła i kurczą pod wpływem chłodzenia, więc zawsze pamiętaj o zamocowaniu dolnej ramy przed 
użyciem. Mając to na uwadze, można przystąpić do montażu tarasu. Podobnie jak inne rodzaje tarasów można porysować, kompozytowe również. Zawsze pamiętaj o zamontowaniu ochrony/
podkładek filcowych pod meblami/doniczkami itp. Rysy można usunąć papierem ściernym 100, jednak zawsze zaczynaj od testowania w dyskretnym miejscu. Zadrapania należy oceniać w 
rozproszonym świetle i z odległości 3 metrów. Jeśli nie można ich zobaczyć z tej odległości, nie przysługuje reklamacja. Należy pamiętać, że struktura drewna z czasem maleje i staje się mniej 
widoczna, podobnie jak z czasem kolor staje się jaśniejszy. Kirkedal Komposit SOLID ma wygląd naturalnego drewna, dlatego występują różne odcienie kolorów, w tym ciemniejsze znaczenia. 
Zawsze pamiętaj, aby sprawdzić, czy dostarczone materiały są zgodne z zamówieniem i czy jakość jest zgodna z oczekiwaniami, ponieważ po montażu nie przysługuje prawo do reklamacji. 
Montaż odbywa się na własne ryzyko. Przysługuje prawo 2 lat do reklamacji wszystkich towarów, por. ogólne przepisy Ustawy Handlowej w tym zakresie. Prawo do reklamacji nie obejmuje 
usterek, uszkodzeń lub zużycia wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub normalnego zużycia.
Kompozyt Kirkedal musi być zawsze impregnowany po instalacji.

Odległość legarów 300 mm od punktu centralnego. 
Zbuduj taras na ramie z legarów - znacznie ułatwia 
to montaż końcówek, obrzeży itp. Pamiętaj, aby 
użyć 2 szt. legarów montując je w kierunku 
wzdłużnym. Same legary również muszą być 
podparte na 300 mm. Legary impregnowane 
ciśnieniowo mogą być również stosowane jako 
podkonstrukcje. Pamiętaj o mocowaniu dolnej 
ramy.
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Wsporniki startowe montowane są w legarach 
na 300 mm.

Zawsze trzymaj min. odległość 10 mm do 
stałej części budowlanej.
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Pierwsza deska jest wsuwana do wspornika 
startowego. W każdym legarze montowany jest 
klips z dołączoną śrubą. Śrubę montuje się dość 
łatwo - po prostu chwyta legar.
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Do montażu użyj bardzo długiego wiertła TX 15 
firmy Kirkedal, aby uniknąć uszkodzenia desek 
podczas montażu. Pamiętaj, że śruby są wykonane 
ze stali nierdzewnej i dlatego są nieco bardziej 
miękkie niż zwykła stal. Z tego powodu należy 
zachować ostrożność podczas montażu i unikać 
zbyt mocnego wkręcania.
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Włóż ostrożnie następną deskę do pierwszej tak, 
aby klips znalazł się w rowku. Nigdy nie używaj 
narzędzi do składania desek.

Następnie całkowicie dokręć deski tarasowe. 
Kontynuuj w ten sam sposób z następującymi 
deskami.
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Zawsze pamiętaj o minimalnym spadku 5 mm na 
metr na tarasie, aby woda mogła spływać po 
deskach. Spadek tarasu redukuje stojącą wodę i 
ewentualne plamy wapienne.
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Wszystkie końce deski muszą być w pełni podparte.

Na koniec używa się deski, w której wycina się 
rowek. SOLID jest barwiony na wskroś, więc nie ma 
odcienia koloru, nawet po wycięciu rowka.

Każda deska jest wiercona wiertłem 4 mm, w 
środku deski i na dole w legarze.

Zawsze używaj śrub ze stali nierdzewnej 
z dużymi główkami.

Łączenie w kierunku wzdłużnym musi być zawsze 
wykonane na 2 szt. legarów. Podczas łączenia w 
kierunku wzdłużnym należy zawsze zachować 
odstęp min. 8 mm między deskami.

Następnie zamontuj śrubę ze stali nierdzewnej jako 
mocowanie. Zapewnia to równomierny ruch w 
deskach.

Zawsze pamiętaj o zaimpregnowaniu 
tarasu Impregnatem Kirkedal zaraz 
po montażu. Aby ułatwić czyszczenie 
lub tworzenie się glonów, należy użyć 
środka Kirkedal Komposit Rens 
(powinien on być również stosowany 
w przypadku tworzenia się stojącej 
wody).

W obu legarach montuje się klipsy - łączenia 
nie wolno dzielić na jeden klips.

Zamontuj wsporniki końcowe na 300 mm.
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www.kirkedal.pl

Używaj specjalnych bitów 
Kirkedal do montażu 

tarasu.




