WPC Ecotech kerítés telepítési és karbantartási útmutató
Kedves Vásárlónk!
Útmutatónk segítségével elvégzett helyes telepítés elősegíti, hogy WPC kerítését és annak előnyét (például a fáénál
várható hosszabb élettartam ) hosszú évekig élvezze. Javasoljuk, olvassa végig a teljes szerelési utasítást, mielőtt
megkezdi a kerítése telepítését . Cégünk nem vállal felelősséget a hibás vagy nem az utasítás alapján végzett
telepítés okozta kár miatt. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat érvényteleníti a garanciát. A WPC termékek nem
alkalmasak tartó vagy szerkezeti elemnek ,megmunkálásukhoz hasonló eszközök szükségesek mint a kemény
tömörfa alakításához. Javasoljuk vídia fűrészlap használatát. A wpc anyagokat csavarozás esetén minden esetben elő
kell fúrni! Csak rozsdamentes csavart használjon! Vigyázzon arra, hogy kalapáccsal vagy egyéb nehéz eszközzel ne
üssön a deszkákra és semmilyen wpc alapanyagú tartozékra mivel ez könnyen annak töréséhez vezethet.

1. Mi is az a WPC?
Wood Plastic Composite, röviden WPC néven ismert burkolat, mely 60% bambusz /fűrészpor, 35% polietilén
(újrahasznosított műanyag) és 5 % hozzáadott adalékanyag ötvözete, melyet magas nyomáson és hőmérsékleten
alakítanak kerítés profillá. A természetes rosttartalom miatt környezetbarát megoldás, melynek gyártása során nem
keletkezik környezetszennyező anyag, természetbarát termék.
Megmunkálása könnyű, időjárás állósága igen magas szintű, mely mellett rendkívül esztétikus a megjelenése.
WPC kerítés előnyei:
-

környezetbarát

- nem korhad, ellenáll gombának, termeszeknek
- nem szálkásodik
- az általános tisztításon kívül nem igényel felületkezelést (olajozással növelhető az élettartama)
- nedvességtűrő képessége kiváló
- telepítése egyszerű

2. A kerítésrendszer részei (a méretek függenek a kiválasztott deszkák
méretétől, az itt bemutatott adatok, csupán példaként szolgálnak, a
pontos méreteket, kérje kollégáinktól):
a/ WPC kerítés oszlop
b/ WPC kerítés oszlop sapka
c/ WPC kerítés deszka
d/ WPC oszloptakaró elem

Kiegészítők:
d/ alumínium U profil (külön beszerezhető)
e/ kültéri ragasztó
f/ beton, zártszelvény, sziloplaszt

A WPC kerítés telepítése:

1. Előkészítés
A WPC kerítés telepítésének legfontosabb eleme, a megfelelő aljzat előkészítése és a használandó
zártszelvények pontos rögzítése. A zártszelvényeket 60-80 cm (a talaj anyagától függően) mélyen kell a talajba
betonozni, a közöttük levő talajt vagy 20 cm vízszintes beton vagy döngölt bazalt fedje, ügyelve arra, hogy a víz ne
álljon meg a talajon, mert az, ha hosszabb ideig érintkezésben van a wpc deszkákkal úgy megrövidítheti a kerítésünk
élettartamát.
A használandó zártszelvény vastagsága 40mm x 40mm és 50mm x 50mm között legyen, magassága a talajtól
minimum 40 cm-re emelkedjen ki, hogy megfelelően tartsa a wpc oszlopot. A zártszelvények középpontja közötti
távolságnak 1882 mm-nek kell lennie. Használjon vízmértéket mivel a zártszelvényeknek teljesen függőlegesen kell
állniuk! (ld A. ábra)

2. A telepítés megkezdése
Most, hogy a legnehezebb részen túl vagyunk, maga a kerítés felhúzása egyszerű feladat: a pontosan beállított
zártszelvényekre, húzzuk rá a wpc kerítés oszlopokat, majd az oszlopokban kialakított résekbe csúsztassuk be a
deszkákat. Ügyeljünk arra , hogy a deszkák becsúsztatásánál mindkét oldalon hagyjunk minimum 0,8 cm – 0,8 cm
dilettációs rést (ez függ a telepítés idején aktuális hőmérséklettől és 25 C fokra vonatkozik, kérje a forgalmazó
tanácsát amennyiben bizonytalan)
(B. ábra)

FIGYELEM: Ha az oszlopok feszülnek a zártszelvényen az könnyen a repedésükhöz , törésükhöz vezethez, ezért minden
esetben ellenőrizze lerakás előtt a kompatibilitásukat. Amennyiben a zártszelvény kisebb és az oszlop nem pontosan
illeszkedik, úgy azt vagy rugalmas anyaggal pl gumi vagy csavarral tegye stabillá.

3. Befejezés
Helyezze be az oszloptakaró elemeket igény szerint. A kerítés megfelelő magasságának elérése után rögzítse
ragasztással az oszlopsapkát úgy, hogy az minimum 5 cm-re helyezkedjen el az utolsó deszkától. (C. ábra) Kerítése
magasságát és szélességét természetesen Ön is igénye szerint változtathatja az oszlopok magasságának illetve a
deszkák szélességének levágásával (használjon vídia fűrészt). Kerítését még ellenállóbbá teheti, ha alumínium U
profilt alkalmaz az első deszka aljához rögzítve (hogy teljesen elkerülje a vízben állás lehetőségét illetve ugyanilyen U
profilt húz az utolsó deszka tetejére (nem része a rendszernek!) Ezzel készen is van az első elem, folytassa míg
területe teljesen be nem lesz kerítve.

Élvezze kerítése szépségét évekig!

