DESKI TARASOWE WPC
Instalacja i użytkowanie
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I. Przed instalacją.
Zaleca się, aby montaż został wykonany przez profesjonalny personel.
Powierzchnia, na której będą instalowane deski tarasowe WPC musi być
czysta, sucha i gładka. Jeśli istnieją osobne zasady dotyczące struktury danej
nawierzchni, należy postępować zgodnie z tymi zasadami. Deski tarasowe są
przeznaczone do wyłożenia tarasu. Nie należy ich używać do innych
zastosowań, takich jak wsparcie konstrukcji, jako łącznik lub część innych
nośników.
Stopień absorpcji wilgoci materiałów WPC wynosi 0,2%, podczas gdy szybkość rozprężania wynosi około 0,5%.
W trakcie instalacji należy zachować niezbędne odstępy w zależności od długości i szerokości desek. Podczas
instalacji w miejscu narażonym na wysoką eksploatację, nie mocować ich zbyt ciasno. W celu uniknięcia
magazynowania wody, zapewnić odpowiedni spadek terenu. Zaleca się montować deski podłogowe w
temperaturze 25°C lub unikać wystawienia na wysoką i nieską temperaturę w celu zmniejszenia wpływu
rozszerzalności i kurczliwości cieplnej.
II. Dostępne profile i akcesoria.

Deski tarasowe WPC

Legar WPC

Plastikowy łącznik

Narożniki i zaślepki

III. Narzędzia potrzebne do instalacji.
Piła tarczowa, wiertarka, młot udarowy, piła ręczna, poziomica.
Piła tarczowa:
- docięcie materiałów do
odpowiednich rozmiarów;

Poziomica:
- kontrola poziomości podłoża;

Wiertaka:
- ze względu na wysoką
gęstość mieszanki WPC,
przed wkręceniem śrub
należy nawiercić otwory za
pomocą wiertarki;

Młot udarowy/wiertarka
udarowa:
- w przypadku montażu na
betonie;
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III. Instalacja.
Do instalacji należy zapewnić więcej niż dwóch pracowników, ponieważ materiał mógłby zostać
uszkodzony, jeśli zostanie uderzony przez ciężkie przedmioty lub spadnie z wysokości.
1. MOCOWANIE LEGARA DO ZIEMI
Przed zamocowaniem legara, należy upewnić się, że nawierzchnia jest czysta i sucha. Nawiercić otwory w
podłożu i w belce, włożyć plastikowy kołek rozporowy do otworów, a następnie przykręcić śruby. Przestrzeń
pomiędzy dwoma otworami powinna wynosić mniej niż 30 cm. Maksymalna odległość między dwoma
legarami powinna wynosić 30 cm. Należy pozostawić 3 cm odstępu pomiędzy brzegiem legara, a stałymi
elementami konstrukcji, takimi jak na przykład ściana.
Nawiercony otwór Ø 8mm
Legar

Plastikowy kołek rozporowy
30 cm
Betonowa
nawierzchnia

30 cm

2. MOCOWANIE DESEK DO LEGARA
Przed zamocowaniem desek należy upewnić się, że legary są czyste i gładkie. Pomiędzy deskami
pozostawić przerwę szerokości 5 mm, aby umożliwić rozszerzanie i kurczenie pod wpływem temperatury i
wilgoci. Należy pozostawić 3 cm odstępu pomiędzy brzegami desek, a stałymi elementami konstrukcji,
takimi jak na przykład ściana.
Podczas instalowania pierwszej deski przykręcić ją do legara aby uniknąć przesuwania ①. Umieścić łącznik
na legarze i nawiercić otwór za pomocą wiertarki. Zainstalować kolejną deskę tak, aby zachować
odpowiednią szczelinę pomiędzy deskami. Dopiero gdy druga deska znajdzie się w odpowiedniej pozycji na środku łącznika przykręcić śrubę.

UWAGA:

①

Legar

Deski tarasowe

Przerwa między deskami 5mm
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3. WYKOŃCZENIE
Ze względów estetycznych na końcach desek można zastosować zaślepki i narożniki.

IV. Użytkowanie i konserwacja.

Utrzymywać produkty z WPC z dala od urządzeń wysokotemperaturowych (takich jak grzejnik, grill itp.) aby
zapobiec deformacji, odbarwieniu lub innym uszkodzeniom.

Nie dopuszczać do kontaktu z olejem naftowym, benzyną lub innymi rozpuszczalnikami.

Nie zostawiać na powierzchni desek WPC otwartych puszek lub innych przedmiotów metalowych przez długi
czas, aby zapobiec plamom z rdzy.

Nie umieszczać ciężkich ładunków i chronić przed silnymi uderzeniami, aby uniknąć szkód.

Podczas transportu, montażu i magazynowania należy uważać, aby uniknąć upadku materiału z wysokości.

Chociaż płyty WPC wymagają niewielkiej konserwacji, okresowe czyszczenie może pomóc utrzymać ich
najlepszy wygląd. Podczas mycia desek podłogowych WPC za pomocą urządzeń do czyszczenia
ciśnieniowego zachować odpowiednie środki ostrożności i spryskiwać zgodnie z kierunkiem układania się
faktury, aby nie uszkodzić materiału.

Zaleca się regularne czyszczenie desek podłogowych, aby zapobiec gromadzeniu kurzu i powstaniu
trudnych do usunięcia po długim czasie plam. Podczas czyszczenia plam i zanieczyszczeń najpierw
wyczyścić niewielki obszar testowy w miejscu niewidocznym. Jeśli wybrana metoda czyszczenia sprawdzi
się - użyć tej metody, aby usunąć plamy z pozostałego obszaru. Kurz i błoto można zmyć polewając taras
wodą z węża ogrodowego.

UWAGA! Pomimo tego, że substancje barwiące dodaje się podczas procesu produkcyjnego , kolor płyt WPC
może ulegać niewielkim zmianom, szczególnie na początku użytkowania na zewnątrz. Jest to spowodowane
charakterystyką włókna surowcowego i włókna z tworzywa sztucznego. W pierwszym roku używania może
nastąpić około 10% widocznej zmiany koloru. Po upływie roku kolor ustabilizuje się i zostanie zachowany
przez długi czas. Biorąc pod uwagę charakterystykę produktów, sugerujemy klientom jednoczesny zakup
materiałów, w tym samym miejscu i czasie. Subtelna zmiana koloru, przede wszystkim zmiana na odcień
jaśniejszy, nie znajduje się w zakresie gwarancji.

UWAGA! Przy dużym nasłonecznieniu po podłodze z desek WPC należy chodzić w obuwiu, aby
uniknąć poparzenia.
Problem

Postępowanie

Kurz i błoto.

Czyścić za pomocą ciepłej wody z detergentem i sztywnej szczotki.

Pleśń i wilgoć.

Używać środków do czyszczenia drewna zawierających detergent i wybielacz.

Kreda.

Do oznaczania używać tylko kredy w kolorze białym, inne kolory mogą zostawić
trwałe ślady. Szorowanie gorącą wodą z detergentem może usunąć część
zabrudzenia.

Lód i śnieg.

Chlorek wapnia lub szeroko dostępna sól kamienna rozpuści lód. Jeśli warunki na
to pozwalają, resztki soli należy spłukać wodą.

Plamy z wody.

Czyścić środkiem zawierającym kwas szczawiowy. Przed czyszczeniem wykonać
próbkę w niewidocznym miejscu.

Olej, smar i inne tłuste
zabrudzenia.

Szorować dowolnym domowym środkiem odtłuszczającym, najlepiej natychmiast
po powstaniu plamy. Spłukać gorącą wodą.

Plamy z owoców i wina.

Plamy z owoców i wina moga pozostawić trwałe ślady. Część zabrudzenia można
usunąć delikatnie szorując mieszanką gorącej wody i wybielacza.

Plamy z tuszu.

Plamy z tuszu pozostawiają trwałe ślady. Plamę mozna rozjaśnić szorując gorącą
wodą z detergentem.
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