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FONTOS:

Kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót, mielőtt elkezdi a
munkát!
Bármilyen kompozit burkolat telepítése előtt győződjön meg róla, hogy az megfelel a helyi építési szabályzatoknak és
rendelkezéseknek. Az útmutatóban szereplő képek és magyarázatok csak illusztrációként szolgálnak, nem helyettesítik a profi
szakember szakértelmét. Bármilyen építkezés, vagy a NewTechWood burkolatának használata meg kell, hogy feleljen a helyi
rendelkezéseknek és szabályoknak. A felhasználó (Vevő) vállalja a felelősséget és kockázatot az építkezés és a termék
használatával kapcsolatban.

Biztonság
Minden építkezésen, a sérülések kockázatának csökkentése érdekében védőfelszerelést kell viselni. A NewTechWood cég javasolja
a következő védőeszközök (nem korlátozva esetleg más eszközökkel kiegészítve) használatát a cég által gyártott burkolat rögzítése
közben: védőkesztyű, védőmaszk (légzéshez), hosszú szárú nadrág, védőszemüveg.

Szerszámok
Hagyományos famegmunkálási szerszámok elégségesek a rögzítéshez. Javasoljuk gyémántbetétes fűrészlapok használatát. A
telepítés hagyományos rozsdamentes vagy horganyzott csavarokkal és szögekkel ajánlott.

Környezet
A Newtechwood termékek minőségi rögzítéshez, sima, egyenes , erős alap szükséges. Kérjük, egyeztessen a helyi építési
hatóságokkal a helyi törvényekről, rendelkezésekről mielőtt bármilyen burkolatot rögzít. Amennyiben a burkolatot nem azonnal
használja fel, úgy annak tárolásánál vegye figyelembe, hogy csak egyenes, sík helyen tárolható, más tárolási mód a garancia
elvesztésével jár.

Tervezés
Készítse el a kerítés látványtervét a felrakás megkezdése előtt, hogy kiválaszthassa az épületéhez legjobban illő burkolatot. Építési
előírások és helyi szabályok általában befolyásolják, hogy milyen kerítés alkalmazható háza építésénél. Építési engedély majd
minden átalakításhoz, építéshez szükséges lehet. Javasoljuk, hogy az engedélyekhez illetve a tökéletes kerítés építése érdekében
készíttessen tervet.

Építés
A NewTechWood UltraShield termékek sohasem használhatóak oszlopnak, tartóelemnek vagy elsődleges teherhordó elemnek. A
NewTechWood kerítések alá minden esetben párnafarendszer szükséges. Bár a NewTechWood kerítés nagyon jó megoldás
felújításokhoz, közvetlenül soha ne rögzítse a régi oszlopokra.

Elektrosztatikus töltés

Mint minden műanyagtartalmú burkolat, így a Newtechwood termékek is bizonyos körülmények között,
dörzsölés hatására elektrosztatikusan feltöltődhetnek. Ez a jelenség főleg nagyobb magasságban, alacsony
páratartalmú levegő esetén fordulhat elő. Ezeken a helyeken kérjük, tervezzék meg az esetleges földelés
lehetőségét, illetve ne használjanak fémből készített tárgyakat. További lehetőség a töltődés csökkentésére a
Staticide antisztatikus folyadék (www.aclstaticide.com), illetve antisztatikus lábtörlők használata (a bejáratok
előtt).
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Szellőzés
Az UltraEasy kerítésrendszernek minimum egy alumínium kezdőelemmel és végelemmel kell rendelkeznie a pontos,
rendeltetésszerű használathoz.

Amennyiben nem használunk kezdőelemet, úgy a légáramlást gátoljuk és az erős szél kárt tehet a kerítésben.

Hő és tűz

A burkolat magas hő vagy tűz hatására deformálódhat. Ilyen hatás külső forrásból, (mint például a hőszigetelt
ablak) származó hő is kiválthat. Az úgynevezett Low-emissivity (Low-E) üvegek kárt okozhatnak a
burkolatunkban, mivel a sugárzást nem engedik át, így az visszatükrözve a környezetbe, ott nem várt
felmelegedést okozhat a külső felületeken. Az így létrejövő extrém magas hőmérséklet a burkolat sérülését
eredményezheti, mint (de nem kizárólagosan) a védőréteg olvadása, a burkolat deformálódása, elszíneződés,
a dilatáció növekedése, illetve az időjárástűrő képesség elvesztése.
A NewTechWood burkolatot választó, azon ügyfeleinket, akiknek Low-E üvegből készült ablaka van, kérjük, egyeztessen az ablak
gyártójával, hogy az említett hatás, hogyan csökkenthető vagy küszöbölhető ki.
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UltraEasy kerítésrendszer részei:

A

D
C

E

B

H
F
G

A - FN0223
(X2)

D - FN0217
(X1)

B - FN0213
(X2)

E - UH28
(X12)

C - ST-UH28
(X4)

G - FN0101
(X2)

H - FN0216
(X1)

F - FN0219
(X2)

UltraEasy Fence Installation Guide / v20170726

3

Oszlop alapzat rögzítése betonra
1

Helyezze le az (F - FN0219) számú oszlop alapzatot
egymástól 1.8 méterre ahogyan azt az 1.ábra mutatja.

1.8

Oszloptest telepítése
1

Most, hogy az oszlop alapok már a betonhoz vannak
rögzítve, el lehet kezdeni az alumínium oszlopokat telepíteni
(B- FN0213) a 3. ábra alapján.

m

1.ÁBRA

2

Az oszlop alapzat (F - FN0219) egyvonalban a megfelelő
távolságban történő leállítása után megkezdhető az
alapzat dűbellel és csavarral történő rögzítése az előfúrt
betonba.(2. ábra)
3.ÁBRA

2

Győződjön meg róla, hogy az oszlopok egészen az alapok
aljáig érnek (4.ábra)

2. ÁBRA
4.ÁBRA
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„Horgony” klip rögzítés

Kerítésdeszkák felhelyezése

Következő lépésként , az ún. „horgony” klip lesz rögzítve
(G - FN0101) az alumínium oszlop legaljára, ahogyan azt az 5.
ábra mutatja. (ez a klip teszi lehetővé, hogy a kerítés alján a
megfelelő rés legyen a szellőzéshez)

Megjegyzés: A kerítésdeszkák (UH28) oszlopba történő
csúsztatása előtt minden 3. deszkán vezessen át egy fém
merevítőt a második résbe csúsztatva. (ezzel elkerülhetjük a
deszkák alakváltozását) (7.ábra)
.

7.ÁBRA

5.ÁBRA

Alumínium kezdő klip rögzítése

1

Miután megerősítette a deszkákat, elkezdheti a kezdő
klipnél indulva a kerítéselemek egymásba és az oszlopok
résébe történő csúsztatását.(8.ábra)

Most helyezzük a horgony klip tetejére a kezdő klipet .
(6.ábra)

8.ÁBRA
6.ÁBRA
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2

Folytassa, amíg az összes elem (UH28) a helyére kerül.
(9.ábra)

Alumínium záró elem rögzítése

Most zárjuk le a kerítés tetejét a záró elemmel, ahogy azt a 11.,12.
és 13. ábra mutatja.

9.ÁBRA

Megjegyzés: Fontos, hogy minden harmadik deszka, fém
merevítéssel legyen ellátva, hogy elkerüljük a deszkák
vetemedését. (ld. 7. és 10. ábra).

11.ÁBRA

12.ÁBRA
10.ÁBRA
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13.ÁBRA
15.ÁBRA

Az oszlop kupak felhelyezése
Befejezett kerítés
1

Egy darab takaróelemmel (H-FN0216) kiegészíthetjük
az oszlopon található rést, majd zárjuk rendszerünket
zárókupakkal (A-FN0223) (14. ábra)

A befejezett kerítés a 16. ábrán látható.

16. ÁBRA
14.ÁBRA

2

Az oszlop záró kupakja (A - FN0223) így már
elhelyezhető az oszlop tetején. (ld. 15.ábra)

UltraEasy Fence Installation Guide / v20170726

7

UltraEasy kerítés telepítési útmutató
v20170726

©2017 Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co., Ltd.
NewTechWood® is a registered trademark of Huidong Meixin Plastic Lumber Products
Manufacturing Co., Ltd. To obtain a copy of the most current version of this installation guide,
visit us online at www.newtechwood.com.

EXOTIC WOOD Kft 1044 Almakerék utca 3. www.exoticwood.hu / www.wpcterasz.hu

