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Bezpečnostní informace
Než začnete s montáží terasových desek, přečtěte si řádně celý tento návod.

VAROVÁNÍ: Tyto terasové desky jsou určeny pouze pro
povrch teras a nikoli ke konstrukčnímu použití.

POZNÁMKA KE STATICKÉ ELEKTŘINĚ
V suchém nebo větrném prostředí může dočasně vznikat statická elektřina, jejíž
intenzita závisí na klimatických a místních podmínkách. V případě nadměrného
nahromadění statické elektřiny na instalovaných deskách společnost Fiberon
doporučuje následující postup:

VÝSTRAHA: Při používání žebříku na kompozitní terase
jej musíte umístit na kus překližky položený na povrchu
terasy tak, aby se zatížení vyvíjené patkami žebříku rozložilo
na okolní trámy. Spojovací prvky navrtejte z horní strany
překližkové desky, aby se překližka neposunovala. Spojovací
prvky umístěte tak, aby vhodným způsobem vyčnívaly, pevně
spočívaly v mezerách mezi terasovými deskami a zasahovaly
do trámů. Zamezíte tak vzniku otvorů v terasových deskách
po odstranění překližkové desky. Vždy dodržujte pokyny a
bezpečnostní doporučení výrobce žebříku.

1. Odstraňte zbytky materiálů z povrchu terasy.
2. Rozpusťte koncentrát ACL Staticide® dle pokynů na lahvi.
3. Nastříkejte roztok na povrch terasy nebo jím terasu setřete. Nechejte
uschnout na vzduchu. Nepokoušejte se povrch vysušovat, protože by se tím
snížila účinnost antistatického ošetření.
VÝSTRAHA: Přestože je koncentrát ACL Staticide®
v naředěném stavu velmi bezpečný, nezředěný se považuje
za nebezpečnou chemickou látku. Koncentrát ACL Staticide®
NEPOUŽÍVEJTE nezředěný.

VÝSTRAHA: Intenzivní tepelné zdroje a akumulace tepla
mohou potenciálně poškodit povrch terasových desek. Jako
příklady lze uvést ohniště, odražené světlo z blízkých oken
a dveří nebo voděvzdorné podklady pod deskami, které
neumožňují adekvátní větrání.

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického nářadí buďte velmi
opatrní.

VÝSTRAHA: Spojovací prvky mají ostré hrany.
Při manipulaci zachovávejte opatrnost.

Záruka
Záruky na terasové desky

Symmetry

Horizon

Sanctuary

Xtreme Advantage

ArmorGuard

Traditional

Omezená funkční záruka

25letá záruka

25letá záruka

25letá záruka

20letá záruka

20letá záruka

15letá záruka

Záruka na odolnost proti vzniku
skvrn a blednutí barev

25letá záruka

25letá záruka

25letá záruka

-

-

-

Záruka pro komerční objekty

10letá záruka

10letá záruka

10letá záruka

10letá záruka

10letá záruka

10letá záruka

Více informací naleznete na stránkách www.fiberondecking.com.
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Před montáží
DŮLEŽITÉ: Dodržujte příslušné místní stavební předpisy. Pečlivým naplánováním uspořádání dokončené terasy dosáhnete lepšího vzhledu
dokončených projektů. Nedodržením instalačních pokynů může zaniknout platnost záruky.
DŮLEŽITÉ: Prostudujte si pokyny k terasovým deskám a systémům zábradlí naplánovaným pro projekt. Pečlivé předběžné přečtení všech
pokynů zajistí lepší výsledky realizace projektu. V opačném případě může dojít ke ztížení montáže a k zániku platnosti záruky.

NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽÍ
AKLIMATIZACE A SKLADOVÁNÍ
Před zahájením práce je třeba materiál uložit na plochém povrchu, podepřít každých 609,6 mm a zakrýt, pokud byl odstraněn původní obalový materiál.
ODVOD VODY A ODVĚTRÁVÁNÍ
Dbejte na to, aby bylo pod 50 % terasy zajištěno dostatečné a volné proudění vzduchu, které umožní odvětrání průvanem. Nejde jen o podporu schnutí, ale také
o snížení hromadění tepla pod terasou. Mezi dolní stranou trámu a povrchem terénu ponechejte vzdálenost alespoň 38,1 mm. Voda musí mít možnost odtékat
z prostoru pod terasou. Zlepšete drenáž nebo upravte sklon rovných ploch tam, kde se může shromažďovat voda. Terasové desky nemontujte přímo na stávající
nebo pevnou podložku.
Montáž prahu: Minimální výška prahu je 38,1 mm při vodorovné montáži ve směru odtoku vody a přímo na pevné základové konstrukci. Zajistěte odpovídající
odvětrávání terasy rozšířením boční rozteče mezi deskami na 6,4 mm s maximální mezerou 9,5 mm. Konstrukce terasy musí umožňovat minimálně 38,1 mm
otvor pro volné proudění vzduchu pod terasou na otevřených koncích trámů za účelem odvětrávání a odvodu vody.
V případě správné instalace umožňují vodoizolační systémy umístěné pod terasou získat doplňkový obytný nebo úložný prostor. Mezi chybné montáže patří ty,
které omezují proudění vzduchu a mohou tak způsobit akumulaci tepla a/nebo vlhkosti, jež mohou mít nežádoucí důsledky. Zajistěte shodu se všemi předchozími
požadavky na větrání.

URČENÍ UMÍSTĚNÍ TRÁMŮ

Terasové
desky

Umístění trámů je důležité k zajištění bezpečnosti terasy a ovlivňuje rozvržení,
cenu a náročnost montáže systému zábradlí. Bude-li instalováno zábradlí,
určete polohu sloupků zábradlí před montáží trámů. Informace o plánování
umístění sloupků pro montáž zábradlí viz strana 11. Trámy použité
v konstrukci rámu terasy by měly mít rozměry 50,8 mm x 203,2 mm nebo větší.

Trámy

406,4 mm na středu

304,8 mm na středu

POZNÁMKA: U teras, kde jsou použity kovové trámy, se požadují zvláštní povrchové spojovací prvky. Nepoužívejte skrytý spojovací
materiál Phantom. Je nutné použít pouze spojovací prvky určené do kovu, které se instalují pod úhlem 90 stupňů.
TĚŽKÉ PŘEDMĚTY
Pokud se na dokončenou terasu budou umisťovat těžké předměty, například vany, je důležité vzít v úvahu rovněž požadavky jejich výrobců, protože záruční
podmínky výrobců těchto produktů mohou obsahovat zvláštní požadavky na rám a podepření.
ROZTEČ TRÁMŮ/SCHODNIC
Rezidenční
Kolmé

Diagonální

Horizon
Sanctuary
Traditional
Xtreme Advantage

Schody

Kolmé

Diagonální

228,6 mm

Symmetry
ArmorGuard

Komerční

406,4 mm

304,8 mm

203,2 mm
177,8 mm
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Schody
228,6 mm

304,8 mm

203,2 mm

203,2 mm
177,8 mm
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Před montáží (pokračování)
ROZTAŽNOST A MEZERY
Veškeré materiály teras, ať už dřevěných, kompozitních nebo kovových,
vykazují určitý stupeň lineární roztažnosti (dilatace) spojený se změnami
počasí a ročních období. K dosažení nejlepších výsledků udržujte desky
během skladování a řezání, a bude-li to možné rovněž během montáže,
mimo dosah přímého slunečního záření. Ke kompenzaci účinků smršťování a
roztažnosti používejte pokud možno co nejkratší desky s dělicími/rozdělovacími
deskami mezi každou běžnou řadou desek.

Rozteč konců
*Závisí na
teplotě

Stěna

*

6,4 mm

38,1 mm

Odpovídající rozteč alespoň 4,8 mm mezi boky desek zajistí řádné odvedení
vody a ventilaci a také usnadní úklid malých organických zbytků. Mezi deskami
a jakoukoli permanentní konstrukcí ponechejte vzdálenost alespoň 6,4 mm.
Úplné záruční krytí poskytované společností Fiberon vyžaduje splnění
požadavků na rozteč.

25,4 mm
4,8 mm

Trám

Rozteč mezi
stranami

POZNÁMKA: Zvláštní pozornost je třeba věnovat práci s tmavými barvami, protože během normálního používání u nich dochází k větším
teplotním výkyvům. K lepší kontrole rozteče mezi konci je třeba terasové desky tmavších barev před řezáním a připevněním udržovat při okolní
teplotě a chráněné před přímým slunečním zářením. Chcete-li vytvořit méně viditelné mezery, použijte v poli desek s tmavší barvou světlejší
desky, které budou fungovat jako designové okraje.
ROZTEČE PODLE TEPLOTY BĚHEM MONTÁŽE
2 °C a méně

2 °C - 20 °C

21 °C - 31 °C

32 °C - 42 °C

43 °C a více

6,4 mm

4,8 mm

3,2 mm

1,6 mm

0,8 mm

Horizon
Symmetry
Sanctuary
ArmorGuard
Traditional
Xtreme Advantage
POZNÁMKA: V oblastech, kde jsou časté extrémní teploty, doporučujeme u spojů natupo použít vyztužovací bloky 2X. Navíc přidejte dva
povrchové spojovací prvky do středu délky desek tak, aby se snížil posun materiálu během roztahování a smršťování vlivem teplot.

VYTVÁŘENÍ RŮZNÝCH TVARŮ TERASOVÝCH DESEK
Položením stejných terasových desek ve stejném nebo střídavém směru je možné dosáhnout různých vzhledů terasy. K dispozici je několik různých druhů
letokruhů, které zajišťují méně opakovaný a přirozenější vzhled dřeva. Vzory letokruhů se opakují přibližně každých 1117,6 mm po celé délce desky. Během fáze
plánování jakékoli terasy uspořádejte před montáží terasové desky tak, abyste získali požadovaný vzor a barevný efekt. To je důležité při použití různých délek/
svazků materiálu, protože k dosažení požadovaného vzhledu může být nutné použít různé typy letokruhů a barevných odstínů.

Orientace letokruhů během montáže

Stejný směr

Střídavý směr
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Před montáží (pokračování)
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ NA VZORY BLOKŮ

Žebříkové bloky

Trámy

Při montáži vyztužovacích bloků u složitějších tvarů teras nezapomeňte,
že pevné bloky (tj. položené naplocho) znemožňují proudění vody a časem
způsobují hromadění organických materiálů, jehož důsledkem je obtížnější
čištění a může také způsobit poškození materiálu. Pokud je nutné použít
vyztužovací bloky, nejlepších výsledků se dosahuje jejich montáží žebříku.

POŽADOVANÉ NÁSTROJE
Elektrická
vrtačka

3,2 mm záhlubník

Ochranné
brýle

Měřicí
pásmo

Torpédová
vodováha

Trojúhelník
se stupnicí

Pokosová pila

Tužka

Posuvné
měřítko

Minimálně
122 mm
vodováha

Pokyny k povrchové montáži a obložení
POŽADAVKY NA SPOJOVACÍ PRVKY
Všechny druhy terasových desek Fiberon je možné instalovat prostřednictvím povrchové montáže. Používejte pouze šrouby určené pro kompozitní terasové desky.
Dostatečně dlouhé hřebíky s prstencovým závitem, kruhovým dříkem a spirálovým dříkem mají výbornou přidržovací schopnost a nabízejí dobré výsledky. Ale lepší
přidržovací schopnost vykazují šrouby. Hladké pozinkované spojovací prvky pro povrchovou montáž raději nepoužívejte. Nepoužívejte tradiční šrouby s rámovou
hlavou. Nejlepších výsledků se dosahuje buď při použití šroubů z nerezové oceli pro kompozitní terasy, šroubů z nerezové oceli pro terasy odpovídající barvy,
nebo systému skrytých montážních prvků Cortex®. Tyto šrouby jsou speciálně navrženy pro kompozitní terasové desky. Zabraňují vydutí desek a s jejich pomocí se
dosahuje lepšího vzhledu dokončených teras.

DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

38,1 mm od
konce desky

Hlavy šroubů musejí být zarovnány s povrchem desek nebo musí být
zapuštěny, pokud se budou používat krytky Cortex odpovídající barvy.
Předvrtání se doporučuje u všech prvků pro povrchovou montáž a požaduje
se u otvorů pro šrouby na koncích desek ve studených klimatických oblastech,
aby se zabránilo okamžitému nebo pozdějšímu rozštěpení konců. Předvrtáním
všech otvorů dosáhnete lepšího vzhledu hotových teras.
Dávejte pozor, abyste spojovací prvky nepřetáhli. V opačném případě vzniknou
na koncích desek trhliny a případně trhliny okolo dalších spojovacích prvků.
Povrchovou montáž neprovádějte blíže než 38,1 mm od konce desky a
25,4 mm od boku desky.

Terasová deska
25,4 mm

Doplňkový
rám/blok
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Pokyny k povrchové montáži a obložení (pokračování)
Rovné řady spojovacích prvků vypadají uhlazeněji a jsou méně nápadné než
u nerovných řad. K zajištění rovnosti spojovacích prvků je možné použít bílou
křídu, rovné desky nebo natažený motouz.

MONTÁŽ SPOJOVACÍCH PRVKŮ
Povrchové spojovací prvky vždy upevňujte pod úhlem 90° k povrchu
terasových desek. Na každém trámu použijte dva spojovací prvky. Šrouby
do trámu nešroubujte šikmo. Místo toho použijte blokovací/pomocné trámy,
které umožní kolmou montáž povrchových spojovacích prvků na koncích
desek.

90°
Terasová deska

Terasová deska

Trám

Terasová deska

Terasová deska

Trám

Trám

25,4 mm

MONTÁŽ OBKLÁDACÍ DESKY
Obkládací deska je nestrukturním článkem, který je určen k zakrytí obvodových
trámů, podstupnic a schodnic. Při montáži obkládací desky montujte šrouby
s odstupem nejvýše 304,8 mm. Na konci každé části použijte na čele tři šrouby.
U podstupnic montujte šrouby s odstupem nejvýše 304,8 mm. Na konci každé
části použijte na čele dva šrouby. Šrouby nepřetahujte, protože by mohlo dojít
k ohybu a vzniku trhlin. Při montáži ponechejte rozteč 3,2 mm mezi hranami
a konci, pokud teploty překračují 10 °C. Pokud teplota klesne pod 10 °C,
nechejte mezi hranami a konci rozteč 4,8 mm. Mezi hranami musí být rozteč
vždy 4,8 mm, není-li uvedeno jinak.

Trám

Obložení

Obložení

Okrajový rám
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304,8 mm
maximálně

Pokyny ke skryté povrchové montáži
POŽADAVKY NA SPOJOVACÍ PRVKY
Systém skrytých spojovacích prvků pro povrchovou montáž Fiberon Cortex®
představuje nejrychlejší a nejsnadnější způsob skrytí hlav šroubů na schodech
nebo obvodových deskách. Je také ideálním spojovacím prvkem při
výměně terasových desek. Krytky Cortex jsou dostupné v různých barvách
odpovídajících terasovým deskám Fiberon (nejsou dostupné pro ArmorGuard,
Sanctuary, Xtreme Advantage, Traditional obkládací desky a podstupnice).

Šroub

Násadec

Krytka

POUŽITÍ ŠROUBŮ A KRYTEK JINÝCH NEŽ CORTEX
DŮLEŽITÉ: Úplné písemné znění záruky, doplňující informace nebo technickou pomoc naleznete na webu fiberondecking.com.
Systém skrytých spojovacích prvků pro povrchovou montáž Fiberon Cortex je určen pro povrchy tradičních zvýšených teras. Následující použití vyžadují jiný způsob
montáže nebo další pokyny a způsobí zánik záruky na spojovací prvky Cortex:
□□ Prahové systémy: Rám je uložen přímo na povrch terénu nebo na střešní terasu
□□ Na pevné dřevěné povrchy
□□ Doky nebo terasy s rámovými členy, které jsou ve stálém styku s vodou
□□ Omezený volný prostor, kde se na dvou stranách terasy nachází méně než 38,1 mm prostoru
□□ Využití původního rámu jako nosné konstrukce pro novou terasu
□□ Materiál terasy s tloušťkou jinou, než je standardních 25,4 mm s plochým spodním profilem

MONTÁŽ

1

Předvrtání otvorů pro spojovací prvky
POZNÁMKA: Předvrtání se požaduje na koncích desek a
v případě, že teploty klesají pod 4 °C.

Terasová deska

POZNÁMKA: Na švech mezi konci se požadují dvojité trámy.

38,1 mm
Všechny otvory pro spojovací prvky se musejí nacházet nejméně 38,1 mm
od konců desek a 25,4 mm od jejich boků. K zabránění trhlin u spojovacích
prvků předvrtejte všechny otvory 3,2 mm nebo 4,0 mm vrtákem kolmo
k povrchu terasy tak, aby byl vytvořen odpovídající vodicí otvor. Přebytečný
materiál odstraňte.

25,4 mm

POZNÁMKA: Použijte vrtačku s vysokým točivým momentem
a 12,7 mm sklíčidlem. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití
vrtačky napájené ze sítě nebo akumulátoru s napětím alespoň
18 voltů. Nepoužívejte otáčky vyšší než 1 800 ot./min. Případné
nastavení momentu upravte na neomezené nastavení. Lze také
použít příklepový vrták.
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Pokyny ke skryté povrchové montáži (pokračování)

2

Montáž spojovacích prvků

Pomocí nastavovacího nástroje Cortex (vrták) zaveďte spojovací prvek (šroub)
na předem určenou úroveň pod povrchem terasy a zajistěte, že zůstane kolmý
k povrchu terasy. Na každý trám a/nebo schodnici namontujte dva spojovací
prvky. Při přetažení dojde ke vzniku trhlin v místě spojovacího prvku.

Násadec
Šroub

POZNÁMKA: Pravidelně vyměňujte opotřebený násadec
za nový, a to alespoň po každých 125 šroubech.
POZNÁMKA: Pokud při zavádění šroubu dojde k poškození,
postup přerušte. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole
Odstranění poškozených krytek nebo šroubů Cortex.

3

Montáž krytek Cortex

Dbejte na to, aby byl vyvrtaný otvor bez zbytků materiálu nebo vlhkosti.
Umístěte krytku Cortex do vyvrtaného otvoru a opatrně na ni poklepejte
hladkým kladivem, dokud nebude zarovnána s povrchem terasy.

Krytka

POZNÁMKA: Každá krabice se spojovacími prvky Cortex
obsahuje jednu krytku navíc. Doporučujeme uchovat tyto krytky
pro případ, že bude nutné v budoucnu některé desky vyměnit. Při
výměně totiž dochází k poškození krytek a samotné krytky nejsou
k dispozici.

Odstranění poškozených krytek nebo šroubů Cortex
Chcete-li zabránit poškození povrchu terasové desky, zakryjte prostor kolem odstraňovaného šroubu nebo krytky. Okamžitě po dokončení práce očistěte jakékoli
zbytky materiálu.
Stávající krytky je možné sejmout klepnutím na jejich střed pomocí šroubu s oříznutou hlavou (3,8 mm nebo menší), dokud nedosáhne hlavy šroubu pod krytkou.
Vyjměte krytku. Pomocí standardního násadce č. 1 (nikoli nastavovacího nástroje Cortex) zasuňte násadec hluboko do otvoru pro šroub před vytažením. Poté
pomalu vyšroubujte spojovací prvek z desky. Nejlepších výsledků při odstraňování spojovacího prvku je možné dosáhnout pomocí příklepové vrtačky.
Chcete-li vyměnit poškozený šroub, jehož hlava se nachází nad povrchem terasy, vyjměte násadec z vrtačky a otevřete dostatečně sklíčidlo, aby bylo možné uchytit
hlavu šroubu. Pevně utáhněte sklíčidlo okolo hlavy a nastavte vrtačku na zpětné otáčky. Poté při pomalých otáčkách vyšroubujte spojovací prvek z terasy.
Poznámka: Pokud dáváte přednost použití samosvorných kleští Vise-Grip, uchopte hlavu šroubu, ale současně dávejte pozor, abyste nářadím nepoškodili povrch
terasy (udržujte dostatečnou vzdálenost mezi nářadím a povrchem terasy).
Pokud se hlava poškozeného šroubu nachází na úrovni povrchu terasy nebo těsně pod ním, použijte následující možnosti v tomto pořadí: (1) příklepový vrták
s novým standardním hranatým násadcem č. 1. Nastavte nástroj na zpětný chod, nechejte působit hmotnost na střed vrtáku a pomalu vyšroubujte šroub; (2)
použijte hranatý násadec č. 2 a zaveďte jej do hlavy šroubu několika silnými údery kladivem. Pomocí pouzdra nebo prodloužení předem nasazeného na vrták
opatrně nasuňte otevřený konec na násadec č. 2. Poté při nízkých zpětných otáčkách vyšroubujte šroub ven.

8

Skrytá povrchová montáž – drážkované okraje
POŽADAVKY NA SPOJOVACÍ PRVKY
Chcete-li zredukovat vzhled roztečí na švech mezi konci a omezit pohyb terasových desek na trámech, doporučujeme použít dva šrouby Cortex umístěné do trámu
co nejblíže středovému bodu každé terasové desky. Tento postup pomůže udržet terasové desky na místě při jejich roztahování a smršťování vlivem teplotních
změn a udrží správné rozteče.

Šroub

Násadec

Koncová svorka
PhantomEC

Krytka

Rovná spojka
PhantomGT

Koncová svorka
Phantom20EC

Spojka pro tupé
spoje PhantomGT

Spojka pro tupé spoje a
rovná spojka Phantom20

MONTÁŽ

1

Instalace koncových desek a svorek

Koncová svorka
PhantomEC/
Phantom20EC

□□ Koncové svorky Fiberon PhantomEC (24 mm) nebo Phantom20EC
(20 mm) upevněte nejméně 6,4 mm od stěny jedním šroubem
zašroubovaným do trámu.

304,8 mm
maximálně

□□ Svorky umisťujte s roztečí nejvýše 304,8 mm.
□□ Umístěte terasovou desku na koncové svorky. Postup je možné usnadnit
mírným nakloněním desky, aby se úplně usadila do svorek.
□□ Zkontrolujte, že je deska plně zasunuta do svorek.

2

Příprava drážkovaných okrajů desek
Drážka

□□ Zasuňte spojovací prvek Fiberon PhantomGT (24mm) nebo Phantom20
(20mm) do drážky v desce a vystřeďte jej na trámech.

Spojka PhantomGT/Phantom20

Trám

3

Upevnění spojovacích prvků
Šroub

□□ Spojovací prvky upevněte úplným zašroubováním do trámu. Pokračujte
v montáži a zabezpečování spojovacích prvků ve středu každého trámu
na zbývající části terasových desek.

Spojka PhantomGT/Phantom20
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Skrytá povrchová montáž – drážkované okraje (pokračování)

4

Montáž zbývajících desek/řad

□□ Umístěte další terasovou desku do spojovacích prvků. K úplnému
usazení desky do spojovacích prvků může pomoci její mírné
naklonění.
□□ Zopakujte montáž spojovacích prvků a pokládání desek, dokud není
terasa hotová. Pokud jsou dvě desky spojovány natupo, použijte
skryté spojovací prvky pro tupé spoje PhantomGT (24 mm) nebo
Phantom20 (20 mm), aby byla zajištěna odpovídající rozteč mezi
konci.

5

Instalace koncových desek a svorek
POZNÁMKA: Před montáží poslední terasové desky umístěte
koncové svorky na vnitřní stranu obvodového trámu a zajistěte je
jedním šroubem zavedeným kolmo každou svorkou do trámu.
POZNÁMKA: Pro terasové desky s hladkou hranou na obvodu
terasy použijte desku s hranatým okrajem.

□□ Po umístění poslední terasové desky ji zajistěte šikmým zavedením
šroubu svorkou do desky pod úhlem 30–45°. Zajistěte, aby byl
šroub zaveden úplně a uchycoval desku. Rozteč nesmí být větší než
304,8 mm od sebe. Poslední desku lze také povrchově namontovat
pomocí kompozitních šroubů namontovaných ve stejné rovině s
povrchem terasové desky nebo pomocí skrytých spojovacích prvků
Cortex.
POZNÁMKA: Pokud je tloušťka obvodového trámu větší než
38,1 mm, je třeba koncové svorky přichytit k vnější hraně trámu.
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Montáž sloupkového návleku
NEŽ ZAČNETE MONTOVAT SLOUPKOVÉ NÁVLEKY
Sloupky zábradlí je možné namontovat pomocí konstrukčních sloupků umístěných na trámech nebo pomocí konzoly pro povrchovou montáž. Konzola pro
povrchovou montáž Fiberon vyžaduje, aby byla tloušťka terasových a vyztužovacích desek pod terasou alespoň 127,0 mm (dva ošetřené a konstrukčně pevné
kusy řeziva 50,8 mm x 203,2 mm a jeden 25,4 mm x 203,2 mm pod terasovou deskou 25,4 mm), pokud místní stavební předpisy nestanovují jinak. Optimální
umístění sloupků bude možná vyžadovat použití doplňkových trámů, bloků nebo jejich alternativní rozmístění. Určete rozmístění sloupků a montáž vyztužovacích
desek proveďte před zahájením montáže povrchu terasy. Pomocí montážního výkresu svého projektu nebo konstrukčního nástroje Fiberon Deck Designer Tool
určete polohu sloupků. K dosažení estetického vzhledu rozdělte vzdálenosti po obvodu rovnoměrně tak, aby byly sloupky uspořádány pravidelně. Systémy
kompozitního ochranného zábradlí je nutné přichytit k odpovídajícím sloupkům.

Vršek desky

Spodek desky

MONTÁŽ SLOUPKOVÝCH NÁVLEKŮ NA KONSTRUKČNÍ SLOUPKY
Zábradlí lze upevnit ke konstrukčním sloupkům 101,6 mm x 101,6 mm nebo sloupkům 101,6 mm x 101,6 mm upevněným k podpůrnému rámu v souladu s
předpisy. Vždy zkontrolujte, zda jsou sloupky kolmé a vyrovnané. Zkontrolujte požadavky na maximální a minimální vzdálenosti pro instalované zábradlí, aby bylo
zajištěno těsné uchycení a řádné rozmístění sloupků.

1

Příprava pro montáž

Dřevěný sloupek
101,6 mm x 101,6 mm

□□ Zkontrolujte, zda dřevěné sloupky 101,6 mm x 101,6 mm jsou
upevněny dle předpisů a zda jsou pokud možno rovnoměrně
rozmístěny, aby bylo dosaženo nejlepšího vzhledu.
POZNÁMKA: Dřevěné sloupky 101,6 mm x 101,6 mm se
mohou lišit. Možná bude potřeba použít vložky mezi sloupek
101,6 mm x 101,6 mm a sloupkový návlek, aby během montáže
zábradlí nedošlo k prasknutí sloupkového návleku.
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Montáž sloupkového návleku (pokračování)

2

Postup montáže sloupkových návleků

□□ Po montáži terasových desek nasuňte na dřevěný sloupek sloupkový
návlek a patku.

Sloupkový návlek

Základová
úhlová patka
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