Paigaldusjuhised
Ladustamine
iDeck terrasilauad on soovitav ladustada hasti ventileeritud katusealuses kohas
pakkelintidega fikseeritud pakendis.
Valtige kokkupuudet otsese ereda paikesevalgusega.
Juhuslikus jarjestuses paigaldamiseks tellige laudasid 5 - 10% suurema porandapinna
jaoks kui Te tegelikult katta kavatsete.
Kui lauad paigaldatakse nurga all on vajalik 10 - 20% varu.

Terrassilaudade ettevalmistamine paigaldamiseks
Moned troopilised puiduliigid sisaldavad parkaineid, mis teevad puidu vastupidavamaks.
Seeparast on soovitav enne laudade paigaldamist loputada neid korralikult veega, et esimese
vihmaga ei tekiks tosist parkainete valjavoolu.

Paigaldamine betoonporandale voi keraamiliste plaatidega porandale
Tugitalad peavad olema poranda kulge kinnitatud, et oleks tagatud kindel alus. Soovitame
paigutada talad nii, et need jaavad aravoolusuunaga paralleelselt, seega terrassilauad kalde
suunas.
Sel juhul peab iga meetri kohta olema tugitalades ca 1cm vee aravooluava. Kuna moned
troopilised liigid (Bangirai) sisaldavad puitu vastupidavamaks muutvaid parkaineid, voib
vihmavesi need pruuni vedelikuna puitmaterjalist valja uhta. Selle vedeliku otsest
kokkupuudet krohvitud pinnaga, betoonseinte voi -porandaga kui kaitsmata pinnaga tasub
kindlasti valtida. Soovitatav on kasutada kaitsekilet.

Paigaldamine looduslikule pinnale
Veenduge, et aluspind on tugev ja sile. Vajadusel looge stabiilne ja tasane kiht liiva voi
kruusaga.
Paigutage uksteisest ca 50 cm kaugusele betoonplaadid (konniteeplaadid), et oleks tagatud
piisav tugi ja kinnituskohad tugitaladele.
Kontrollige korgust ja uldist kaldenurka ning kinnitage tugitalad betoonplaatidele.
Vee aravooluks on vajalik kaldenurk ligikaudu 1 cm meetri kohta.
Umbrohu kasvama hakkamise valtimiseks on soovitav maapind katta spetsiaalse
riidega.
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Tugikonstruktsioon
Kindla konstruktsiooni saavutamiseks peavad tugitalad olema aluse kulge kinnitatud.
Tugitalade paksus peab olema vahemalt kahekordne terrassilaua paksus. Soovitav tugitala
laius 40 - 50mm, kohtades kus kaks lauaotsa uhendatakse vahemalt 70 mm.
Paigaldamisel jalgige, et tugitalade vahelised kaugused jaavad oigeks - see
vahekaugus soltub plaatide paksusest ja laiusest, (vt. graafikut).
Naiteks talade vahekaugused vastavalt ristloigetele: 25 x 145mm - 55cm
21 x 145mm - 40cm 21 x 120mm
- 35cm
Terrassilaua paksus (mm)
Laua laius 90
mm
•
•

120 mm
145 mm

Vahekaugus laudade vahel
Soltuvalt aastaaegadega koos vahelduvast temperatuurist ja ohuniiskusest paisuvad ja
tombuvad lauad kokku. Seda silmas pidades tuleb paigaldamisel pidada kinni jargnevatest
reeglitest:
* Laudade vahekaugus peab olema 5 -10 mm. See tagab plaatidele piisava ruumi paisumiseks
kokkutombumises vastavalt ilmastikutingimustele, ilma et lauad seejuures kahjustada saaksid.
* Juhul, kui kaetav ala ulatub seinani voi muu paigalseisva takistuseni, siis peab aarmise laua
ja selle seina / takistuse vahele jaama vahemalt 10 mm.

Kruvidega kinnitamine
Puurige laudadesse kruviavad. Kruvide soovitav diameeter 5 - 7 mm.
Iga alustala kohal tuleb laud laiuses kinnitada kahe kruviga, millede pikkuseks on
vahemalt kahekordne laua paksus.
Ava ja laua otsa vahekaugus peab olema maksimaalselt 5-7 cm ja minimaalselt 2 cm, et
valtida koverdumisi.
Soovitav on kasutada roostevabu kruvisid, et oleks tagatud nende pikk ja
roostetamiseta kasutusiga.
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Viimistlus
Terrassilaudade otste iilemised servad voib toodelda hooveldamise voi lihvimise teel 45kraadise nurga all.
Terrassilaudae hea dekoratiivse seisukorra sailitamiseks on soovitav kasutada meie
hooldusvahendeid iProtect ja iClean
iClean on vee baasil puhastusvahend, spetsiaalselt terrassilaudade puhastamiseks enne
olitamist. 1 osa puhastusvahendit lisada 25 osale veele. 1 liitri vahendiga saab puhastada ca 14
m2 terrassipinda.
iProtect on universaalne puiduoli toode. See kaitse ja toonib puitu, tuues paremini valja
tektuuri ja varvuse. 1 liitri oliga on toodeldav 10 - 16 m2 pinda.

Nautige oma uut terrassi, see kestab palju aastaid!
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