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IDECK LUNA TERASZBURKOLAT

IDECK COMPOSITE LUNA
A fából és műanyagból készült kompozit burkolat (WPC – WOOD PLASTIC COMPOSITE) egy új típusú termék. Kevert bambusz- és fa porból
készül, HDPE-vel (alacsony nyomású polietilén) és további kémiai adalékanyagokkal, amelyeket egyedi nagynyomású és magas hőmérsékletű berendezésben préselnek. A természetes rosttartalmának köszönhetően a WPC nem csak az UV-sugárzással és az időjárási viszonyokkal szemben rendelkezik fokozott ellenállással, hanem könnyen meg is munkálható. A WPC nagymértékben ellenáll a nedvességnek és a termeszeknek, nem mállik és nem repedezik meg - ezért széles körben használható a szabadban. A WPC burkolat biztonságos,
környezettudatos, alternatív új anyag, amely speciális gyártási módszerének és tulajdonságainak köszönhetően nem igényel folyamatos
felületkezelést. . Ez egy környezetbarát termék. Fő anyaga, a bambusz és fa por, mely bútorgyártó vállalatoktól származó melléktermék,
további alapanyaga az újrahasznosított műanyag.

IDECK Kompozit LUNA (bambuszrost + HDPE Polietilén a legmagasabb fokú sűrűségben)
Profil
Profil

Szín

Méret (mm)

Hosszúság (mm)

Végső kialakítás

Antracit

25 x 150

2400 / 2900

4 oldala csiszolt

Antracit

25 x 200

2400 / 2900

4 oldala csiszolt

Szürke

25 x 150

2400 / 2900

4 oldala csiszolt

Szürke

25 x 200

2400 / 2900

4 oldala csiszolt

Barna

25 x 150

2400 / 2900

4 oldala csiszolt

Sötétbarna

25 x 150

2400 / 2900

4 oldala csiszolt

IDECK LUNA
Tartozékok

IDECK Kompozit LUNA kiegészítők
Leírás

Mennyiség / csomagolás

IDECK Kompozit, párnafa, 40x60x2400/2900 mm

2 db

IDECK Kompozit, szegélyléc, 40x60x2400/2900mm

2 db

IDECK Kompozit, A2 rozsdamentes rögzítő klipsz +
A2 rozsdamentes kezdő klipsz + A2 rozsdamentes acél csavar + bit

100 db + 5 db + 105 csavar + 1 bit

IDECK Kompozit, műanyag rögzítő klipsz + A2 rozsdamentes kezdő klipsz +
A2 rozsdamentes acél csavar + bit

100 db + 5 db + 105 csavar + 1 bit

IDECK Kompozit végzáró elem (25x150mm-es burkolathoz)

20 db

Szerelési útmutató
Mérettolerancia: Vastagság: +/- 1 mm | Szélesség: +/- 2 mm | Hosszúság: +/- 5 mm
A WPC burkolat nem alkalmas zárt, nedves, szellőzés nélküli és / vagy nagy hőmérséklet-változással járó terekbe (például szauna).

KIVITELEZÉS ELŐTTI FIGYELMEZTETÉS
A kivitelezés módja ennél a terméknél nagyon fontos. A nem megfelelő kivitelezés az ellenálló képesség csökkenéséhez, vagy a termék
egyfajta károsodásához vezethet. A kivitelezés előtt ellenőrizze az anyagot. Minden sérülésről és hibáról még a kivitelezés előtt értesítse
az eladót. A kivitelezés megkezdése azt jelenti, hogy az ügyfél elfogadta a terméket és annak tulajdonságait. A kivitelezést bízza szakemberre. A burkolat telepítését legalább két személynek kell végeznie. A WPC burkolatot ne használja oszlopnak, gerendának, tartószerkezetnek, támasznak vagy egyéb terhelésnek kitett elemnek. Az utasítások be nem tartása a garancia elvesztésével jár.

Karbantartás
1. Vízfoltok: Amikor eső után elpárolog a víz, a frissen telepített burkolat felületén vízfoltok maradnak. Ez egy átmeneti jelenség, amely
körülbelül 1-2 hónap elteltével magától eltűnik. A foltok a felületről nagy nyomású mosóval, gyakori felmosással eltávolíthatók.
2. Sár, por, stb.: A burkolatot javasoljuk rendszeresen tisztítani, még ha tisztának is néz ki. gy megelőzhető a pollen/szennyeződések
felhalmozódása, amelyek penészt okozhatnak. A burkolaton található szennyeződéseket meleg vízzel és szappannal távolítsa el. Amenynyiben szükséges merev sörtéjű kefével kefélje le.
3. Karcolások, olaj-, alkohol-, cigarettafoltok, stb., amelyek nehezen távolíthatók el a felületről: Próbálja meg a foltot acélgyapot vagy
csiszolópapír segítségével óvatosan eltávolítani. Ezt követően a felületet kefélje le, majd mossa le meleg vízzel és szappannal.
Mielőtt a tisztítást / folt eltávolítást megkezdené, ajánlott előbb egy próbát végezni, hogy az alkalmazandó módszer nem okoz-e nem
kívánt elszíneződést!

A WPC TERASZBURKOLAT TELEPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FŐ ELEMEK ÉS ESZKÖZÖK:
WPC burkolat | WPC párnafa | Rögzítő klipszek + csavarok | Szegélyléc | Végzáró elem | Kezdő klipsz | Ütve fúró |
Elektromos fúró | Kalapács | Csavarhúzó | Fűrész

Elemek áttekintése

WPC Profil 25 x 150 mm
Párnafa 40x60 mm
Kezdő klipsz

Rögzítő klipsz

Szegélyléc

Telepítés
Figyelem: Az elektromos fúró a csavarok párnafába történő előfúrásához valamit a kezdő
klipszek és szegélyléc előfúrásához nélkülözhetetlen. Az előfúrt lyukaknak kisebbeknek
kell lenniük, mint a felhasznált csavar átmérője.
1. Biztosítsa, hogy az aljzat tiszta, száraz, stabil, szilárd és sima legyen - a 2 %-os dőlésszög
megfelelő vízelvezetést biztosít.
2. A 40 x 60 mm párnafákat a beton vagy egyéb aljzatra kell helyezni, hogy biztonságos alap
jöjjön létre - ajánlott a párnafákat úgy elhelyezni, hogy a vízelvezetés irányával legyenek
párhuzamosak. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő távolság be legyen tartva a párnafák
között: ez a távolság a burkolat vastagságától és szélességétől függ (a Classic Double 25 x
150 mm profil esetén a megfelelő távolság 30 cm, az Exclusive Nordisk 25 x 200 mm profilnál
pedig 40 cm). A párnafák toldásánál be kell tartani az 5 – 10 mm-es távolságot, hogy megakadályozzuk a hőtágulás okozta, párnafavégek összecsúszását. A párnafa végétől a falig
vagy más rögzített elemig hagyjon 5 – 10 mm-es távolságot.
3. Miután az összes párnafát elhelyezte az alapra, ellenőrizze, hogy vízszintesek-e. Amennyiben a vízszintesség nem egyenletes, javítson
rajta a párnafa és az aljzat közé helyezett vékony lapocskákkal vagy gumi rezgéscsillapító alátétekkel.
4. Az első burkolatot erősítse a párnafára a rozsdamentes kezdő klipsszel. Amennyiben a burkolatot falra vagy más szilárd elemre szerelik, a burkolat és a fal, ill. más szilárd elem között legkevesebb 5 – 10 mm-es távolságnak kell lennie.
5. A többi elemet műanyag vagy rozsdamentes klipsszel és A2 rozsdamentes acélból készült csavarok segítségével rögzítse. A burkolat
két elemének hosszanti érintkezésénél két párnafát kell használni egy helyett (végenként egy párnafa támasztéknak). Két burkolat vége
között megközelítőleg 5 – 10 mm-es távolság legyen (hőtágulás miatt ).
6. Az utolsó burkolati elemet átfúrva a párnafához rozsdamentes csavarral rögzítse.
7. A burkolat végeire használja a végzáró elemeket vagy a már rögzített burkolat köré szereljen szegélylécet rozsdamentes csavarok
segítségével.

Tárolás
A WPC burkolatot eredeti csomagolásban, lehetőleg jól szellőző, tetővel rendelkező területeken tárolja.

Tárolás és akklimatizálódás
A burkolati elemeket, tető alatt sértetlen eredeti csomagolásban
egyenes felületen jól szellőztetett helyen tárolja. Biztosítsa az elemek helyszíni akklimatizálódását 72 órával a telepítés előtt. Ne telepítse a burkolatot 10 Celsius fok alatti hőmérsékleten.
A fára használt szerszámok a WPC burkolathoz is alkalmasak. Csak
jóváhagyott kiegészítőket és tartozékokat használjon. Az IDECK®
kompozit burkolatok reagálnak a hőmérséklet változásaira, ezért
mindig be kell tartani a burkolatok megadott távolságát a kompozit párnafákhoz, falakhoz, oszlopokhoz, csővezetékekhez és egyéb
fix elemekhez. Apró eltérések fordulhatnak elő színben és a felületi
struktúrában.

1. ábra

Kompozit párnafa
Fontos az épülettől lejtő stabil aljzat, mely a vízelvezetést biztosítja.
Telepítse a párnafákat párhuzamosan a lejtéssel. Mindig tartsa be a
legkevesebb 10 mm távolságot a falaktól, oszlopoktól, csővezetékektől és egyéb fix elemektől. A párnafák közötti megfelelő távolságot
a terhelés alapján határozzák, és ez nem lépheti túl a 300 mm-t KK
(középtől középig), és 225 mm KK az első és második párnafa között.
Magasított terasznál, a beállítható magasító tárcsák közötti távolság
ne haladja meg a 300 mm KK, vagy 225 mm KK az első és második
tárcsa között, és 60 mm KK az első tárcsa és a párnafa vége között.
A párnafákat a rögzítőn át a tárcsa alapjához kell csavarozni A2/A4
rozsdamentes csavarokkal.

zošikmená základňa

2. ábra

Fém / fa párnafák és gerendák
Fontos az épülettől lejtő stabil aljzat, mely a vízelvezetést biztosítja.
Telepítse a párnafákat párhuzamosan a lejtéssel. Tartsa be a legkevesebb 10mm távolságot a a falaktól, oszlopoktól, csővezetékektől és egyéb fix elemektől. Egzotikus fák esetén minimum 45x45mm
keresztmetszetű; aluprofil esetén min. 25x45mm keresztmetszetű
anyagot használjon max. 450 mm KK tengelytávolsággal. Magasított
terasznál, a beállítható magasító tárcsák közötti távolság ne haladja
meg a 300 mm KK, vagy 225 mm KK az első és második tárcsa között,
és 60 mm KK az első tárcsa és a párnafa vége között.

lejtős aljzat

3. ábra

Átlós telepítés
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Ha a burkolatok a tartóelemekre átlósan vannak rögzítve, ennek
megfelelően csökkentse a párnafák közötti távolságot. Például 45°os szögnél max. 210 mm KK és 160 mm KK az első és második párnafa
között. Mindig használjon szegélylécet a párnafák eltakarására.

4. ábra

Burkolatvég támasztéka
zošikmené dosky

Ott, ahol két burkolatvég találkozik, mindig további párnafával kellene
megtámasztani, amelyek legkevesebb 100 mm-rel nyúlnak át mindkét
szomszédos burkolat alá. Ezt a két párnafát csavarokkal egymáshoz
kell rögzíteni (lásd a 7. ábrát is). A végek és szélek optimális rögzítéséhez a terasz köré tegyen szegélylécet, lásd a 4. ábrát (kompozit
burkolatok alkalmazásánál ne felejtse el betartani a 10 mm-es távolságot).
5. ábra

A burkolat rögzítése
Mindig tartsa be a legkevesebb 10 mm távolságot a falaktól, oszlopoktól, csővezetékektől és egyéb fix elemektől. Ne ragassza a burkolatokat a csatlakozásoknál és a párnafához se. Rögzítse az első
elemet a hátsó szélénél a kezdő klipsszel és az elülső szélénél a
rögzítő klipsszel. Mindig legkevesebb egy klipszet / csavart használjon burkolatonként minden párnafán. Legyen óvatos a csavarok pozíciójának beállításánál.
6. ábra

A burkolatvégek összekapcsolása
Ott, ahol két burkolatvég találkozik, mindig tartsa be közöttük a 10
mm-es távolságot. Mindig két rögzítő klipszet használjon mindegyik
deszkavégnél. Ajánlott, hogy a burkolat végcsatlakozásai az egész
teraszon egyenletesen legyenek elhelyezve, egy vonalba rendezett
csatlakozások csak minden harmadik sorban vagy még ritkábban
legyenek. Támasz nélküli burkolatvégek nem lehetnek hosszabbak
10 mm-nél. A burkolatoknak olyan hosszúaknak kell lenniük, hogy
legkevesebb három párnafával legyenek alátámasztva.

7. ábra

Burkolatvégek
Az utolsó burkolatot, rögzítse a párnafához felülről, rozsdamentes
4,5 x 50 mm A4 csavarokkal. Fúrja át a burkolatot 5 mm-es fúróval.
Süllyessze le a csavarfejeket, hogy egy síkba kerüljenek a burkolat
felső oldalával. A szegélyléceket a párnafákhoz / gerendákhoz csak
max. 300 mm KK távolságban rögzítse. Ne felejtse el betartani a legkevesebb 10 mm távolságot a falaktól, oszlopoktól, csővezetékektől
és egyéb fix elemektől. Tartsa be a legkevesebb 5 mm távolságot a
szegélylécek között.

8. ábra
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