EWOplank Ultrashield terasz
lerakási útmutató

A WPC teraszburkolat a természetes fa / bambusz por (60%) és újrahasznosított műanyag
(35%)
keveréke amely speciális adalékanyagokkal (5%) az utóbbi évek egyik legnépszerűbb
kültéri burkolatává vált. Az EWOplank Ultrashield burkolat az Egyesült Államok vezető
technológiájával az ottani piac egyik vezető gyártójától importált prémium burkolat.
Miben is különleges ez az új
technológia:
- Abban, hogy speciális védőréteg óvja, az amúgy is ellenálló WPC deszkákat
- Abban, hogy színezete megtévesztésig hasonlít a fáéhoz
- Abban, hogy többfajta színből és rengeteg kiegészítőből választhat
- Abban, hogy a víz és az UV sugárzástól sokkal jobban védett, mint hagyományos
társai
- Abban, hogy erre a gyártó 25 éves korlátozott garanciát ad

FONTOS:Olvassa végig, mielőtt elkezdi a lerakást!
Bármely WPC terasz rögzítése előtt, ajánljuk
Tervezés
ellenőrizze, hogy a helyi építési szabályzatok
Minden esetben ajánlott előre kitalálni a lerakási
előírnak-e bármilyen különleges követelményt vagy módok közül a teraszunkhoz legjobban illőt és előre
korlátozást. A lerakási útmutatóban szereplő rajzok megrajzolni egy kivitelezési tervet. Ezzel
és utasítások segítséget nyújtanak a telepítéshez, csökkenthetjük a felmerülő hibák számát.
azonban nem helyettesítik egy gyakorlott
Amennyiben a helyi hatóságok előírják a terasz
szakember szaktudását. A vevőt terhel minden
engedélyezését, úgy ezt időben tegye meg.
felelősség, amennyiben megszegi a helyi építési
szabályzatot.
Építés
Biztonság
Az EWOplank UltraShield deszka nem alkalmas
tartóoszlopoknak, gerendának, födémgerendának
Bármilyen építkezés esetén ajánljuk
hosszmerevítőnek vagy más elsődleges
védőfelszerelés viselését, hogy elkerüljük a
sérüléseket. A WPC burkolat kezelése, vágása és teherhordónak. Mindig használjon alátétfát
(párnafát) a deszkák rögzítésénél. Az EWOplank
telepítése közben ajánljuk a következő
Ultrashield burkolatot csak rendeltetésszerűen,
védőfelszerelések hordását: kesztyű, maszk por
terasz burkolására használja! A garancia csak
ellen, hosszú ujjú nadrág, és védőszemüveg.
teraszburkolat használatára vonatkozik.
Eszközök
Szabványos, keményfa megmunkálására alkalmas Elektrosztatikus töltődés
faipari szerszámok is használhatók. Javasoljuk a
Műanyag termékek elektrosztatikus töltődése egy
vídia fűrészlapok használatát. Rozsdamentes acél- természetes formában előforduló jelenség. Száraz,
vagy bevont csavarok és szögek használata
szeles környezetben ez a jelenség erősödhet. A
ajánlott.
töltődés mértéke függ az éghajlattól és a terasz
korától.
Környezet
A tiszta, sima, egyenes, és erős felület szükséges a Antisztatikus folyadék, gumiszőnyeg, a burkolat
szigetelés és földelés használatával, csökkenthető
termékek helyes telepítéséhez.
vagy megszüntethető ez a jelenség.
A WPC teraszburkolatot legalább 20 cm vastag
betonra (amely száraz, tiszta. sima és 1-2%Szellőzés
os talajlejtés biztosítja a vízelvezetést) vagy
Az EWOplank Ultrashield termékeket nem lehet
ugyanilyen vastag zúzott, döngölt bazaltra lehet
közvetlenül egy sima felületre telepíteni. Párnafa
lerakni.
használatával elősegíthetjük, hogy a légáramlás
Alumínium „párnafa” használata esetén lehetséges ideális legyen és így elkerüljük a pangó víz
egymástól, maximum 50 cm-re elhelyezkedő (a
jelenlétét és a legkisebb esélyét is annak, hogy a
párnafa vastagságától függően) betonkockákra
burkolat vizet szívjon magába.
rögzíteni a szerkezetet.
FONTOS! Helytelen kivitelezés következtében a
Ha a lerakást nem kezdjük el a vásárlás után
termék
sérülhet, illetve tartóssága csökkenhet.
azonnal, úgy a burkolat tárolása minden esetben
Lerakás előtt ellenőrizzük a WPC-t. Jelezzünk
teljesen sima felületen történjen.
minden esetleges hibát, sérülést a forgalmazó felé.
Szükséges eszközök
A kivitelezés elkezdése a termék minőségének és
- Elektromos fúró, csavarozó szükséges a párnafa megjelenésének teljes elfogadását jelenti az ügyfél
előfúrásához mivel az - ha azt csak csavarral,
részéről.
A WPC burkolat nem alkalmas zárt nedves
előfúrás nélkül rögzítik – megrepedhet, törhet.
szellőzetlen helyre valamint olyan környezetbe ahol
- Betonfúró a párnafa betonhoz történő
jelentős hőmérsékletváltozás következik be (pl.
rögzítéséhez kell, a betonba történő előfúráshoz.
szauna). Óvják a burkolatot a vegyszerekkel
- Kalapács
való érintkezéstől!
Méret tolerancia: Vastagság: +/- 1mm Szélesség:
- Fűrész, víz- és zsinórmérték, ceruza, vonalzó,
+/- 2mm Hosszúság: +/- 5mm
csavarhúzó
- Szilikon ragasztó

Hő és tűz
Túlzott hő - amely származhat égésből vagy
alacsony emissziós (Low-E) üveg
tükröződéséből - potenciálisan károsíthatja az
EWOplank Ultrashield termékek felszínét.
Ez a szélsőséges felületi hőmérséklet –
esetleg - a termék borításának olvadását,
megereszkedését , elszíneződését okozhatja.
Ügyfeleink, aggályok esetén a Low-E üveg
gyártójával is felvehetik a kapcsolatot, hogy
megoldást találjanak a felmerülő problémára.

Soha ne rögzítsünk egy klipet két deszka
találkozásánál, mindig dupla párnafát és klipet
használjunk. Minden burkolat végétől 25,4 mm-re klip
rögzítse a deszkát a párnafához.

Sister Joist
2. ábra
Csak fehér krétát használjon a burkolaton történő
jelöléskor, a színes kréta véglegesen foltot hagyhat.
Minden csavar, szög melyet a rögzítéshez használunk,
rozsdamentes legyen.

Rögzítések
Csavarok behajtásakor ügyeljünk arra, hogy a
csavarok minden esetben 90 fokos szöget
zárjanak be a terasz felületével.

90 degree angle

1”1/2 (25.4 mm)

Composite Board

1”1/2 (25.4 mm)

Joist

1. ábra
3. ábra

Rögzítések (folytatás)
Mindig olyan csavart használjon, amelyet speciálisan wpc burkolatokhoz terveztek. Természetesen
rendszerünkben ajánlott rögzítőelemek speciálisan erre a célra lettek kifejlesztve. Használat előtt
ellenőrizze a csavarokat egy darab maradék anyagon, hogy az biztosan megfelelően rögzíti a
burkolatunkat. Cserélje le azt, amennyiben az károsítja a burkolatot vagy egyéb problémát észlel.
Hozzászoktatás
Tárolja burkolatát lerakás előtt legalább 2 napig a telepítés helyén, hogy az felvegye a környezet
hőmérsékletét és páratartalmát és így elkerülhetjük a deszkák nem várt mozgását.

Az EWOplank Ultrashield termékeket mindig sík, szilárd felületre rakjuk. Más felületek, mint a föld vagy a
fű nem elegendőek, mert nem stabilak és a deszkák felvehetik alakjukat.

Az egyenetlen terepen történő lerakáshoz szükségük lehet emelőkre, melyek termékünkkel való
kompatibilásáról egyeztessenek a gyártóval.

Párnafa alépítmény
A wpc deszkák rögzítése előtt fontos, hogy a párnafákat kiszintezzük, valamint egymástól való
távolságukat beállítsuk. Ez a távolság maximum 30 cm lehet, hogy elkerüljük a deszkák
meghajlását.

Tágulás és összehúzódás értékek
A EWOplank Ultrashield burkolat a hőmérséklet változás miatt tágulnak illetve összehúzódnak.
Ez természetes folyamat. Tágulás és összehúzódás ott a legjelentősebb, ahol szélsőséges
hőmérséklet-változások történnek. Az alábbi táblázat megmutatja az adott hőmérsékleten
lerakott burkolat várható méretváltozását. A megadott érték, egy átlagot mutat, amely egyéb
helyi viszonyoktól is függ, így rátartással kezeljük.
Javasoljuk hogy a burkolatot +15C és +25C között telepítse!
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Amennyiben nem biztos a kihagyandó rés nagyságában, keresse kollégáink segítségét!

Tágulási és összehúzódási értékek (folytatás)
Amennyiben teljes méretű deszkákat használunk, érdemes azokat középen karmos vagy rögzítő klippel
rögzíteni, hogy a tágulás iránya a burkolat széle felé mutasson, ahogy az a 7. ábrán látható.
Figyelem: Egy deszkán maximum egy rögzítő klip használható (a többi klip a hagyományos műanyag
klip legyen). Két deszka találkozásánál, minden esetben dupla párnafát használjunk, dupla műanyag
klippel, ennek hiánya a garancia elvesztését jelentheti. (ld 8. ábra)

Tágulási
irány

7. ábra

Rögzítő klip
Dupla párnafa

8. ábra

Elválasztó terasz elem szerelése
9. és a 10. ábra bemutatja az elválasztó terasz elem helyes rögzítését.
9. ábra (használjunk úgynevezett létrás alépítményt ahogyan azt az ábra mutatja.

Létrás alépítmény

9. ábra
Elválasztó elem

Félbevágott műanyag klip

Létrás alépítmény

10.ábra
Megjegyzés:
A félbevágott
műanyag klip (ld.
11. ábra)
használható az
elválasztó elem
rögzítéséhez

11.ábra

Megjegyzés : A fenti ábra mutatja az elválasztó elem felülnézeti képét
a félbevágott műanyag klipekkel.

Alépítmény (párnafa keret)
Először határozzuk meg a párnafák helyét ,egymástól
való távolságát (ld. előbb).

Kezdő klip rögzítés (folytatás):
3. Ezután nyomja be az első deszkát a kezdő klipbe,
ahogyan azt a 22. ábrán látja.

Az alépítmény teljesen szintben kell, hogy legyen a
deszkák rögzítése előtt.
Megjegyzés: A párnafák megfelelő távolságának
megválasztásával elkerülhetjük a burkolat görbülését.
A deszkázat szerelése
A teraszburkolat első és utolsó deszkáját a kezdő klip
használatával rögzíthetjük. Minden más elem rejtett
rögzítéssel, műanyag és karmos klipek használatával
történik.
Kezdő klip rögzítés:
1. A párnafák távolságának kiszámítása és a keret
elkészítése után elkezdhetjük az első deszka
rögzítését.
2. A kezdő klip lecsavarozása előtt fúrja elő a párnafát
és ebbe a lyukba csavarozza be a kezdő klipet rögzítő
csavart a 21. ábra szerint.

22.ábra
Műanyag és karmos klip rögzítése:
1. A deszkák egymás után történő lehelyezése után
csusztassa be oldalról a nutokba a klipeket a 23. ábra
alapján.

Karmos Klip

Műanyag kllip

21.ábra

23.ábra

Műanyag és karmos klip rögzítése (folytatás):
2. Miután minden klip a megfelelő helyre (a párnafák
fölé) került, kezdje el lecsavarozásukat , ahogy a 24. és
25. ábra mutatja.

3. Az utolsó rögzített klipeknek úgy kinéznie, ahogy a
26. ábrán látható.
Karmos klip

Műanyag klip

26.ábra
Megjegyzés: A 26. ábrán a karmos klip középen
helyezkedik el, lehetővé téve a burkolat oldalak felé
történő tágulását. A karmos klip használatáról
alábbiakban talál még képes információt.

24.ábra

25.ábra
Megjegyzés: A leggyorsabb lerakási módszer, ha az
összes deszkát lehelyezzük, a klipeket a nutokba
becsusztatjuk és felülről rözítjük azokat.

Végzáró kupak rögzítése
1. Tegye a végzárót az üreges wpc deszka végéhez,
majd nyomja be azt, ahogy a 33. ábra mutatja.
Megjegyzés: Egy kalapács óvatos használata
segíthet a végzáró résmentes rögzítéséhez.

Silicon

33.ábra
2. A végső forma a 34. ábrán látható.
Megjegyzés: Egy kis szilikon (ld. 33. ábra)
használata ajánlott, hogy a rögzítés még biztosabb
és vízzáróbb legyen.

34.ábra

. A WPC terasz összetevői:
- WPC teraszburkolat deszka (mérete: 138 mm (sz) x 2800 mm (h) x 22,5 mm (m))
- Alumínium párnafa
(mérete: 30 mm (sz) x 3000 mm (h) x 40 mm (m)
- WPC „I” záró profil (opció)
(mérete: 138 mm (sz) x 2800 mm (h) x 15 mm (m))
- Alumínium „L” profil
(mérete: 40 mm (sz) x 3000 mm (h) x 20 mm (m)
x 2 mm (vastag) (opció)
- műanyag klip csavarral
- kezdő klip (opció)
- „karmos” fém klip csavarral
- végzáró dugó (opció)

