Návod k instalaci univerzálního skrytého upevňovacího přípravku na desky Phantom®
Doporučený instalační nástroj
Fiberon doporučuje používat elektrický šroubovák se spojkou. Upevňovací prvky neinstalujte pomocí elektrického
rázového utahováku. Doporučujeme používat šroubováky s pohonem s nastavenou nízkou silou spojky, aby se nástroj
uvolnil ze záběru, jakmile se šroub dostane do polohy, ve které bude lícovat s povrchem svorky. Používejte také nižší
rychlost, aby se minimalizovala pravděpodobnost nadměrného utažení šroubů.
Krok 1 – Instalace první desky
První desku lze instalovat pomocí univerzálního skrytého upevňovacího přípravku na desky Phantom dvěma
doporučenými způsoby. Za všech okolností MUSÍTE zajistit, aby první deska byla rovná a bezpečně upevněná.
1. možnost: První desku lze přišroubovat v lícové poloze. Začněte upevněním vnější hrany první desky k okraji nosného
trámu každých 406 mm. Doporučujeme používat nerezové šrouby se zapuštěnou hlavou 3,8 x 57 mm nebo kompozitní
vruty. Použít lze také standardní vruty s povrchovou úpravou nebo z nerezové oceli, avšak důrazně doporučujeme
předvrtat díry a zahloubit je, aby v kompozitu nedocházelo ke vzniku vystupujících nerovností.
2. možnost: Můžete také použít koncové spojovací svorky Phantom. Spojovací svorky montujte do
vzdálenosti nejméně 6 mm od okraje stěny nebo konstrukce, a ne více než 305 mm od středu. Svorky
zajistěte přiloženými šrouby. Spojovací svorky jsou silné přibližně 2 mm, takže může být patrný malý
rozdíl ve výšce desky.
Krok 2 – Instalace univerzálních skrytých upevňovacích přípravků na desky Phantom
Vložte univerzální svorku Phantom do drážkového okraje terasové desky a zarovnejte ji ke středu
jednotlivých trámů. Šrouby jsou pro větší pohodlí při montáži připraveny v otvorech. Ujistěte se, že
logo Fiberon směřuje nahoru. Pomocí přiloženého hvězdicového bitu šroubováku T-15 zašroubujte
šroub, až se zalícuje se zahloubenou dírou. U některých terasových desek může být třeba ponechat
šroub volný, dokud nebude položena další řada desek; poté šrouby pevně utáhněte. Buďte opatrní,
abyste šroub neutáhli nadměrně, aby nepraskl nebo neprohnul svorku. Na tuto činnost je velmi účinné
používat elektrický šroubovák s nastavitelnou spojkou.
Univerzální svorka na desky Phantom je 38 mm široká a je určena k tomu, aby zcela zakryla nosný trám a tím ještě zvýšila
estetický dojem ze skrytých upevňovacích prvků. Vezměte také na vědomí, že univerzální upevňovací prvky desek
Phantom ponechávají mezi jednotlivými deskami mezeru 5 mm.
Krok 3 – Montáž zbývajících terasových desek
Posuňte druhou terasovou desku na místo a zasuňte ji nebo na ni poklepejte, aby dokonale lícovala se svorkou na desky
Phantom. Namontujte zbývající svorky na desky Phantom, přičemž nosné trámy jsou k terasovým deskám kolmo.
Pokračujte tímto postupem až na konec desky.
Krok 4 – Instalace poslední desky
Podobně jako s první terasovou deskou máte dvě možnosti montáže poslední desky. Můžete desku namontovat na
lícové straně, jak je popsáno výše, nebo můžete použít skryté spojovací prvky Phantom EC (s koncovou svorkou).
Poznámka: Než se pustíte do jakéhokoli projektu terasy, prostudujte si doporučený návod k montáži.
Další informace si můžete vyžádat na: +1 800-573-8841 nebo info@fiberondecking.com.
Děkujeme za to, že jste si koupili univerzální skrytý upevňovací přípravek na desky Phantom.
V místě styku dvou desek ponechejte odpovídající mezeru mezi konci desek a k zajištění konců desek použijte jeden
skrytý univerzální upevňovací přípravek ke skrytému upevnění desek Phantom.

