
Montaż - TARASU BASIC 25x150 mm / 21x146 mm
- 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 użytkowaniem. Tolerancja kompozytu: 2-3 mm. 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. Należy pamiętać, że struktura drewna z czasem maleje i staje się mniej widoczna, podobnie jak z 
czasem kolor staje się jaśniejszy. 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. Powodzenia!

Zawsze pamiętaj, żeby mieć min. 6 mm powietrza 
na 2 sąsiadujących ze sobą legarach. Pamiętaj 
również, że tarasy muszą mieć minimalny spadek 5 
mm na metr. Jeśli nie jest to możliwe, należy 
wywiercić kilka otworów po stronie skierowanej w 
dół min. Ø 8 mm, więc w razie potrzeby woda w 
kanałach może wypłynąć. Podczas montażu 
powierzchni bez spadku MUSI być zastosowana 
impregnacja środkiem Kirkedal.
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Max. 5 cm desek tarasowych musi wystawać poza 
legar poniżej. Klipsy między deskami są przykręcane 
długim wkrętem, aby nie uszkodzić krawędzi desek. 
Nie wolno dociskać desek na siłę, ponieważ zbyt 
mocne mocowanie może spowodować ich pęknięcie. 
Zawsze pamiętaj o odległości między deskami min. 
6 mm, a śruby należy wkręcić, aby można je było 
ponownie wykręcić po instalacji, jeśli zajdzie taka 
potrzeba.
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Jeżeli pomiędzy 2 deskami występują spoiny końcowe, muszą 
znajdować się obok siebie 2 legary. Dwie deski nie mogą mieć 
wspólnego klipu. Odległość rozrzutu na fugach musi wynosić 20 
mm. Deski powinny mieć odstęp 5-10 mm w zależności od długości
desek. Im dłuższe deski, tym większa odległość.
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Zachowaj odległość od stałych części budynku, 
murów, słupków itp. co najmniej 15 mm w kierunku 
wzdłużnym i 7 mm w kierunku szerokości.
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W ostatnim rzędzie desek zastosować okucia 
końcowe. Płyty kompozytowe nie mogą być 
przykręcane od góry, ponieważ muszą mieć 
możliwość ruchu.
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Zacznij od zamontowania wsporników startowych, 
a następnie ułóż pierwszy rząd desek tarasowych. 
Odległość między legarami wynosi max. 30 cm. 
Jeśli legar ma być zaklinowany, odległość musi 
wynosić max. 30 cm.
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Ukończenie Kompozytu Kirkedal można wykonać na 
wiele sposobów. Wybierz listwę narożną lub inną 
listwę maskującą, w zależności od gustu. Listwy 
narożne są wstępnie nawiercone i przykręcone do 
płyty, a górna część sklejona klejem montażowym. 
Listwa maskująca musi być wstępnie nawiercona i 
przykręcona zarówno do legaru, jak i do deski.

Na koniec można również zastosować zaślepki. 
Dzięki nim woda nie dostanie się do kanałów.

Wywierć wiertłem 5 mm pod kątem 45 stopni we 
wpuście deski tarasowej. Upewnij się, że znajduje 
się ono na środku nawiercanej deski. Użyj tylko 1 
śruby na deskę.

Następnie wkręć wkręt ze stali nierdzewnej, 
upewniając się, że deska tarasowa porusza się 
równomiernie na obu końcach.
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Montaż - TARASU
- każdy może go wykonać

Używaj specjalnych bitów Kirkedal 
do montażu tarasu.




