Instrukcja montażu desek tarasowych
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WAŻNE: Przed przystąpieniem do pracy, należy przeczytać instrukcję montażu
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, należy odwiedzić naszą stronę internetową @ www.newtechwood.com

Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek systemu
podestów kompozytowych, zaleca się sprawdzenie,
czy miejscowe przepisy budowlane nie zawierają
jakichś szczególnych wymagań lub ograniczeń.
Schematy i instrukcje podane w tym przewodniku
służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie mają
zastępować wsparcia uprawnionego specjalisty.
Wszelka instalacja lub stosowanie NewTechWood
musi być zgodne ze wszelkimi miejscowymi
rozporządzeniami dotyczącymi warunków zabudowy
i/lub budowlanymi. Producent ponosi całe ryzyko i
odpowiedzialność w związku z instalacją i
użytkowaniem tego produktu.

Bezpieczeństwo
Realizacja każdego projektu instalacyjnego wymaga
stosowania odpowiedniego wyposażenia ochronnego
w celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka odniesienia
urazów. Podczas przenoszenia, cięcia i instalowania
produktu NewTechWood zaleca stosowanie
następującego wyposażenia ochronnego: rękawic,
ochraniacza dróg oddechowych, długich rękawów,
spodni i okularów ochronnych, przy czym dopuszcza
się stosowanie dodatkowego wyposażenia.

Narzędzia
Dopuszczalne jest użycie standardowych narzędzi do
obróbki drewna. Zaleca się, aby wszystkie ostrza
miały węglikowe krawędzie. Zaleca się standardowe
wkręty ze stali nierdzewnej lub dopuszczalne
powlekane wkręty i gwoździe.

Składowanie
Prawidłowy montaż produktów UltraShield wymaga
czystej, płaskiej i mocnej powierzchni. Przed
przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek rodzaju
tarasu, należy najpierw sprawdzić miejscowe przepisy
budowlane. Jeżeli instalacja nie zostanie
przeprowadzona po zakupie, produkty UltraShield
należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
Absolutnie nie wolno ich przechowywać na
powierzchni, która nie jest płaska.
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Planowanie
Przed rozpoczęciem montażu tarasu należy go
rozplanować tak, aby zapewnić możliwie jak najlepszy
wygląd. Przepisy budowlane i rozporządzenia dotyczące
warunków zabudowy odnoszą się generalnie do budowli
stałych, obejmujących wszystko, co jest trwale związane
z gruntem lub przytwierdzone do budynku. Zalecamy
sporządzenie rysunku zaplanowanego przez Państwa
projektu w celu zminimalizowania ryzyka błędu i
wykonania idealnego projektu.

Montaż
Produkty NewTechWood UltraShield NIE jest
przeznaczony jako element konstrukcyjny: słupów
wsporczych, belek, legarów, podłużnic lub innych
głównych elementów nośnych. Produkt NewTechWood
musi opierać się na konstrukcji zgodnej z przepisami
budowlanymi. Produkty NewTechWood są idealnym
rozwiązaniem w przypadku wymiany odeskowania tarasu
(polegającej na usunięciu starych desek podestowych i
zamontowaniu NewTechWood na tej samej konstrukcji
nosnej). Desek NewTechWood NIE MOŻNA montować
na istniejących deskach.

Zjawisko osadu statycznego
Osad statyczny stanowi naturalną zjawisko, które może
pojawić się w przypadku wielu produktów z tworzywa
sztucznego. Suche i wietrzne otoczenie może jeszcze
bardziej uwidocznić to zjawisko, które może być
zróżnicowane w zależności od klimatu i wieku podestu.

Wentylacja
Produkty NewTechWood nie mogą być bezpośrednio
montowane na płaskiej powierzchni. System musi być
zainstalowany na podbudowie z legarów, żeby zapewnić
wystarczający przepływ powietrza pod deskami, aby zapobiec nadmiernemu wchłanianiu wody. Wymagane jest
minimum 100 mm wolnej powierzchni netto pod
powierzchnią tarasów dla odpowiedniej wentylacji.

Ciepło i ogień

Nadmierne ciepło na powierzchni produktów
NewTechWood UltraShield ze źródeł takich, jak
ogień lub odbicie światła słonecznego z systemów
okien energoszczędnych. Szkło niskoemisyjne (LowE) może potencjalnie uszkadzać produkty
NewTechWood UltraShield. Obecni lub potencjalni
nabywcy NewTechWood UltraShield, którzy mają
wątpliwości dotyczące ewentualnych uszkodzeń
powodowanych przez szkło Low-E, powinni
skontaktować się z producentem wyrobu
zawierającego szkło Low-E w celu uzyskania
rozwiązania pozwalającego na zmniejszenie lub
wyeliminowanie efektów odbicia światła
słonecznego.

Wszystkie klipsy powinny być na własnych niezależnych
legarach, w przypadku łączenia doczołowego końcówki
desek muszą zostać zainstalowane na osobnych
legarach z osobnymi klipsami.

2 legary obok siebie
Diagram 2

Klipsy
Podczas montowania produktów UltraShield,
wszystkie wkręty mocowane od frontu powinny być
wkręcane pod kątem 90 stopni do powierzchni
podestu. Gwoździ/wkrętów nigdy nie wolno wbijać/
wkręcać w Ultrashield. W przypadku, jeżeli nie ma
możliwości wprowadzenia pod kątem 90 stopni w
deskę, należy dodać dodatkowy legar.

Do rysowania szablonów należy używać białej kredy,
linijki. NIE WOLNO STOSOWAĆ KREDY BARWIONEJ.
Kreda barwiona trwale zabarwi produkty UltraShield i
zdecydowanie odradzamy jej stosowanie.

Wszystkie wkręty, które są mocowane na zewnątrz
powinny być ze stali nierdzewnej. Przy ustalaniu miejsca
odwiertu/montażu wkręta należy jego miejsce ustalić
min 25,4 mm od końca deski jak pokazano na diagramie
3.

Wkręt

Deska Ultrashield

25.4 mm

Legar
25.4 mm

Diagram 1
Uwaga: Użycie klipsów innych niż
wyprodukowanych przez NewTechWood nie
podlega gwarancji oraz jest niezalecane.

Diagram 3
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Klipsy C.D.

Składowanie

Podejmując decyzję, których wkrętów należy użyć do
przykręcenia desek, należy najpierw sprawdzić, czy Product NewTechWood powinny zawsze być składowane na płaskiej i twardej powierzchni. Powierzchnia
lokalne sklepy budowlane oferują wkręty
przeznaczone specjalnie do tarasów kompozytowych. taka jak piasek lub żwir nie jest do tego odpowiednia
Takie wkręty zawsze nadają się do tego celu i
zapewniają produktom UltraShield najlepszy wygląd;
stosowanie innych wkrętów, które nie są zalecane do
kompozytu, może potencjalnie uszkodzić deskę.
Jeżeli nie mają Państwo pewności, jakiego wkrętów
użyć, skontaktujcie się z producentem w celu
uzyskania szczegółowych informacji.

Zalecane wkręty od innych producentów:
Cap-tor xd screws by Starborn Industries

Aklimatyzacja materiału

Składowanie pokazane na obrazku jak powyżej na
legarach jest prawidłowym rozwiązaniem.

Zaleca się przed montażem składować deski przez
min 2 dni
Aklimatyzacja ma na celu pozbycie się problemów z
dylatacją/kurczeniem i rozprężaniem się desek po
montażu.
Uwaga: Proszę pamiętać, żeby składować deski
zawsze na płaskim podłożu. W innym przypadku
istniej możliwość odkształcenia się desek.
Składowanie produktów jak powyżej jest niedozwolone
ponieważ może prowadzić do odkształcenia kształtu
desek.

Produkty NewTechWood mogą być montowane na
regulowanych stopach jak pokazano powyżej. W celu
uzyskania informacji na temat dopasowania stóp,
należy się skontaktować z ich producentem.
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Konstrukcja
Najpierw należy ustalić rozpiętość legarów, to znaczy, jak daleko od siebie mają znajdować się legary.
Konstrukcja musi być całkowicie wypoziomowana przed zamontowaniem jakichkolwiek desek.
Uwaga: Aby zapobiec wyginaniu się desek podestu, należy zachować odpowiednie rozstawy
między legarami. Wymagane rozstawy określa tabela poniżej:

Maksymalne odstępy między legarami (od środka do środka)
Region

Nazwa profilu

UH02

Wymiary

138 x 22.5 mm

Budownictwo
mieszkaniowe

Budownictwo
komercyjne

400 mm

300 mm

400 mm

300 mm

Europa
UH07

138 x 22.5 mm

Kurczenie i rozszerzanie desek NewTechWood Ultrashield

Długość deski (m)

2.8

4.88

-10

6.7

11.7

-5

6.2

10.7

0

5.6

9.8

5

5.0

8.8

10

4.5

7.8

15

3.9

6.8

20

3.4

5.9

25

2.8

4.9

30

2.2

3.9

35

1.7

2.9

40

1.1

2.0

Temperatura montażu (°C)
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Szczelina
pomiędzy
deskami

Podczas montażu desek konieczne jest użycie klipsa mocującego (TC-1) na środku każdego odcinka,
tak jak to pokazano na rysunku poniżej.

Kurczenie i rozszerzanie

W przypadku zastosowania dwóch legarów obok siebie należy na każdym legarze zastosować klips mocujący.

2 legary
obok siebie

Klip mocujący TC-1

Diagram 8

W przypadku łączenia po długości dwóch lub kilku desek zalecamy zastosowanie tzw. Breaker Board,
tak jak to pokazano na Diagramie 9.
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Breaker Board montaż
Diagram 9 and 10 pokazuje sposób wykonania podkonstrukcji w przypadku zastosowania deski Breaker
Board

Legar

Diagram 9
Breaker Board

T Clip

Legar

Diagram 10
Uwaga: T-Clip
może być użyty
do montaży
deski Breaker
Board poprzez
przecięcie go
wzdłuż, tak jak
pokazano na
Diagramie 11.

Diagram 11
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Note: Powyżej Diagram z zamontowaną deską Breaker Board
oraz przyciętymi klipsami TC-2

Montaż Stopnia Schodowego
Proszę spojrzeć na Diagram 12 oraz tabelkę
poniżej pokazującą maksymalny rozstaw dla
desek na stopniach.

280 mm min. głębokość
Stopień

Deska bez podparcia na stopniu nie powinna
wychodzić więcej niż 15 mm.

Minimum 5 m
dylatacji

915 mm szerokości
Diagram 12

Maksymalne odstępy między deskami na stopniach (od środka do środka)

Nazwa profilu

Wymiary

Odległość

US33 deska schodowa

138 x 22.5 mm

305 mm

UH02 deska tarasowa

138 x 22.5 mm

305 mm
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Montaż deski schodowej
US33

Bullnose Installation:
1. Następnie weź deskę US33 i umieść ją na
stopniu tak jak pokazano na Diagramie 14.

Montaż klipsa startowego:
1. Najpierw określ jaka będzie długość stopnia
oraz ile klipsów startowych będziesz
potrzebować. Następnie odmierz równio miernie
miejsca gdzie klipsy startowe będą
zamontowane i przykręć go jak pokazano na
Diagramie 13.
Uwaga: Deska US33 może nie być podparta
na końcach na odległości nie większej niż
15mm. W przypadku niezastosowania się do
tej zasady, gwarancja nie będzie uznana.

Diagram 14
2. Przesuń deskę na klipsie startowym tak jak na
Diagramie 15

Diagram 13
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Diagram 15

3. Następnie zamontuj kolejną deskę tak jak
pokazano na Diagramie 16.

Diagram 16

Diagram 18

4. Wsuń klipsy w szczeliny dylatacyjne tak jak
pokazano na Diagramie 17 a następnie przykręć
klipsy do legara - Diagram 18.

5. Na samym końcu przykręć ostatnią deskę na
kolorowy wkręt Ultrashield, tak jak na Diagramie
19.
Uwaga: Pamiętaj, żeby przed przykręceniem
wkręta, nawiercić otwór wiertłem. Proszę
zwrócić uwagę, żeby otwór nie był bliżej niż
25.4 mm od krawędzi deski.

Diagram 17

Diagram 19
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Diagram 20, zeby lepiej zobrazować montaż deski
US33 pokazuje cały kompletny zamontowany
system schodowy na stopniach.

Klips startowy
Kolorowy wkręt

T-Clip
Podstopnica

Diagram 20
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Montaż desek
Przed montażem określ ile potrzebujesz legarów
oraz określ ich rozmieszczenie.

3. Następnie wsuń pierwszą i kolejne deski tak
jak pokazano na Diagramie 22.

Uwaga: Bardzo ważne jest zachowanie
poszczególnych odległości pomiędzy
legarami. Proszę zwrócić uwagę na tabelkę,
która określa odstępy między deskami

Podczas montażu pierwszej oraz ostatniej deski
należy użyć klipsa startowego. Wszystkie inne
klipsy są ukryte i nie widać ich na powierzchni
tarasu.
Instalacja klipsa startowego (TC-5, MG-3):
1. Po określeniu zapotrzebowania na legary oraz
deski oraz ich rozrysowaniu możemy
przystąpić do montażu.
2. Najpierw zamontuj klips startowy (TC-5, MG-3)
do legara tak jak na Diagramie 21.

Diagram 22
Opcja nr 1: T-Clip TC-2 oraz Locking Clip
TC-1
1. Wsuń klipsy TC-1 oraz TC-2 w szczelinę
dylatacyjną, wkrętami do góry, tak jak pokazano
na Diagramie 23.

Locking Clip (TC-1)

T-Clip (TC-2)

Klips startowy TC-5

Diagram 21

Diagram 23
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2. Kiedy klipsy znajdą się na właściwych pozycjach
przykręć je do legara tak jak pokazano na
Diagramie 24 oraz 25.

3. Przykręcone klipsy powinny wyglądać tak jak
na Diagramie 26.

Locking Clip

T Clip TC-1

Diagram 26
Uwaga: Klips mocujący TC-1 jest stosowany w
celu umożliwienia desce równomiernego
rozszerzania oraz kurczenia się w
przeciwległych kierunkach.

Diagram 24
Wpisz, aby wprowadzić tekst

Diagram 25
Uwaga: Najszybszym sposobem na montaż
desek jest położenie wszystkich desek na
tarasie oraz wsunięcie klipsów TC-1 oraz TC-2
a następnie ich przykręcenie.
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Opcja 2: UltraLock System
1. Umieść klips UL-1 oraz UL-2 w szczelinę
dylatacyjną deski pod kątem 45 stopni do
legara tak jak na Diagramie 27.

Diagram 27

2. Dociśnij klips tak jak pokazano na Diagramie
27 oraz 28. Klips w takiej pozycji jest gotowy do
przykręcenia.

Diagram 28
Uwaga: Użycie klipsów innych niż
wyprodukowanych przez NewTechWood nie
podlega gwarancji oraz jest niezalecane.
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3. Wkręć wkręt do legara pod kątem 45 stopni
jak na rysunku poniżej.

Diagram 29
4. Po zamontowaniu klipsa przyłóż kolejną
montowaną deskę pod kątem 45 stopni i dociśnij
ją tak jak na rysunku poniżej.

Diagram 30

5. Powtarzaj kroki 1-4 aż taras będzie gotowy.

6. Zamontowany system UL powinien wyglądać
jak poniżej na Diagramie 31.

UL-1

UL-2

Diagram 31
Uwaga: Klips mocujący UL-1 jest stosowany w
celu umożliwienia desce równomiernego
rozszerzania oraz kurczenia się w
przeciwległych kierunkach.
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Opcja 3: System Mini Gap ze szczeliną 1 mm

3. Przykręć go wkrętem do legara Diagram 37.

Uwaga: Podobnie jak w innych systemach
również w tym systemie trzeba używać
klipsów startowych (MG-3/TC-5)
1. Umieść klips MG-1A oraz MG-2A w szczelinę
tak jak na Diagramie 35.

MG-1A

Locking Clip (MG-2A)

Diagram 37
4. Po przykręceniu wszystkich klipsów, wsuń
kolejną deskę jak na Diagramie 38.

Diagram 35
2. Nastepnie przymierz do legara klips MG-1A
oraz MG-2A jak pokazano poniżej.

Diagram 38
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Diagram 36

5. Zamontowany system Mini Gap powinien
wyglądać jak na obrazku poniżej.

6. Powtarzaj kroki 1-4 aż taras będzie gotowy.

Diagram 39

Diagram 40

Uwaga: Klips mocujący MG-2 jest stosowany
w celu umożliwienia desce równomiernego
rozszerzania oraz kurczenia się w
przeciwległych kierunkach.
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Montaż deski wykończeniowej (np. US08,US03, UM02)
Montaż deski cokołowej na froncie tarasu
1. Deska cokołowa Fascia powinna być zamontowana tak jak na rysunku poniżej. Odległość między wkrętami
powinna wynosić 300 mm. Wkręty na końcach powinny być zamontowane 25.4 mm od dolnej i górnej
krawędzi deski

300

mm

300

mm

Diagram 41
2. W pierwszej kolejności należy nawiercić otwory wiertłem o średnicy minimalnie większej od średnicy
wkrętów w celu umożliwienia kurczenia oraz rozprężania się deski.
3. Deska może być zamontowana np. do belki drewnianej, która wcześniej została przymocowana do legara.
Uwaga: NIGDY nie wkręcaj wkrętów bezpośrednio do deski bez nawiercenia jej oraz NIGDY nie montuj
deski cokołowej bezpośrednio do deski tarasowej. Należy przymocować ją do legara lub belki
drewnianej jak pokazano na rysunku powyżej.
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Montaż zatyczki na deskę
1. Umieść zatyczkę przed końcem deski (UH02
lub UH07) oraz wciśnij ją w otwory w desce.
Uwaga: Gumowy młotek może być użyty celu
właściwego montażu zatyczki.

Sylikon

Diagram 42
2. Końcowy efekt powinien wyglądać jak na
Diagramie 43
Note: Kropla silikonu (Diagram 42) może być
użyta w celu lepszej ochrony rdzenia deski.

Diagram 43
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