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Πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο προτού αρχίσετε την
εγκατάσταση του δαπέδου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το δάπεδο προορίζεται για
χρήση αποκλειστικά για επιφάνεια δαπέδου και όχι για δομικές
εφαρμογές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΤΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε σκάλα σε συνθετικό
δάπεδο, είναι υποχρεωτικό να τοποθετήσετε ένα κομμάτι
κόντρα πλακέ επάνω στην επιφάνεια του δαπέδου,
προκειμένου να κατανεμηθεί το φορτίο των σκελών της
σκάλας στις κοντινές υποκείμενες δοκούς. Διατρήστε οπές
και τοποθετήστε συνδετήρες με κατεύθυνση προς τα κάτω,
περνώντας τους από το πάνω μέρος του φύλλου του κόντρα
πλακέ, ώστε να μην ολισθήσει το κόντρα πλακέ. Τοποθετήστε
τους συνδετήρες έτσι ώστε να προεξέχουν επαρκώς και να
ακουμπούν στέρεα μέσα στα κενά μεταξύ των σανίδων του
δαπέδου και μέσα στις δοκούς. Έτσι δεν μένουν οπές στο
δάπεδό σας αφού αφαιρεθεί το κόντρα πλακέ. Να τηρείτε
πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της σκάλας, καθώς και τις
συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια.

Περιβάλλοντα ξηρά ή εκτεθειμένα στον αέρα ενδέχεται να δημιουργήσουν
προσωρινές συνθήκες στατικού ηλεκτρισμού, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα
με το κλίμα και τις συνθήκες της τοποθεσίας. Σε περίπτωση συσσώρευσης
υπερβολικού στατικού ηλεκτρισμού σε ένα εγκατεστημένο δάπεδο, η Fiberon
συνιστά την ακόλουθη διαδικασία:
1. Απομακρύνετε τους χαλαρούς ρύπους από την επιφάνεια του δαπέδου.
2. Αραιώστε το συμπύκνωμα ACL Staticide®, σύμφωνα με τις οδηγίες της
φιάλης.
3. Ψεκάστε ή σφουγγαρίστε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου. Αφήστε να
στεγνώσει με τον αέρα. Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε την επιφάνεια με
σκούπισμα, καθώς το σκούπισμα θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της
αντιστατικής επικάλυψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασυνήθιστες πηγές θερμότητας και η
συσσώρευση θερμότητας δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν
ζημιά στις επιφάνειες των δαπέδων. Ως παραδείγματα
μπορούμε να αναφέρουμε εστίες φωτιάς (ή μαγκάλια), φως
που αντανακλάται από τα κοντινά παράθυρα και τις πόρτες,
καθώς και εγκαταστάσεις αδιαβροχοποίησης κάτω από το
δάπεδο, που δεν διαθέτουν επαρκή εξαερισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν και είναι απόλυτα ασφαλές σε αραιωμένη
μορφή, το συμπύκνωμα ACL Staticide® θεωρείται επικίνδυνο
χημικό όταν είναι αδιάλυτο. ΜΗ χρησιμοποιείτε το
συμπύκνωμα ACL Staticide® μη αραιωμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνδετήρες έχουν αιχμηρά άκρα. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό.

Εγγύηση
Εγγυήσεις για τα δάπεδα

Symmetry

Horizon

Sanctuary

Xtreme
Advantage

ArmorGuard

Traditional

Περιορισμένη εγγύηση απόδοσης

25 χρόνια

25 χρόνια

25 χρόνια

20 χρόνια

20 χρόνια

15 χρόνια

Εγγύηση κηλίδωσης και ξεθωριάσματος

25 χρόνια

25 χρόνια

25 χρόνια

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Εμπορική εγγύηση

10 χρόνια

10 χρόνια

10 χρόνια

10 χρόνια

10 χρόνια

10 χρόνια

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fiberondecking.com.
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Προετοιμασία για την εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εφαρμόζετε τον εγκεκριμένο τοπικό οικοδομικό κανονισμό. Ο προσεκτικός προγραμματισμός της διαμόρφωσης του
ολοκληρωμένου δαπέδου θα διασφαλίσει ολοκληρωμένα έργα με καλύτερη εμφάνιση. Εάν δεν εφαρμοστούν οι οδηγίες εγκατάστασης,
ενδεχομένως να ακυρωθεί η εγγύηση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών τόσο του συστήματος δαπέδου όσο και του συστήματος του κιγκλιδώματος που έχουν
προγραμματιστεί να χρησιμοποιηθούν στο έργο. Εάν διαβάσετε με προσοχή όλα τα εγχειρίδια οδηγιών από την αρχή, το τελικό έργο θα είναι
περισσότερο επικερδές. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται η τοποθέτηση να είναι δυσκολότερη και να ακυρωθεί η εγγύηση.

ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
Πριν από την έναρξη των εργασιών, τα υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε επίπεδη επιφάνεια, να υποστηρίζονται κάθε 609,6 mm και να καλύπτονται, εάν
έχει αφαιρεθεί η αρχική συσκευασία.
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής και ανεμπόδιστη ροή αέρα κάτω από το 50% του δαπέδου, ώστε να επιτρέπεται ο διασταυρούμενος αερισμός. Αυτό
δεν συμβαίνει μόνο για να διευκολυνθεί η ξήρανση, αλλά και για να αντισταθμίζεται η συσσώρευση θερμότητας κάτω από το δάπεδο. Αφήστε απόσταση
τουλάχιστον 38,1 mm μεταξύ του κάτω μέρους των δοκών και του εδάφους. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απορροής του νερού από το κάτω μέρος του
δαπέδου. Βελτιώστε την αποστράγγιση ή δώστε κλίση σε επίπεδες επιφάνειες όπου υπάρχει κίνδυνος να λιμνάσει το νερό. Μην τοποθετείτε το δάπεδο
απευθείας επάνω σε υφιστάμενη ή συμπαγή επιφάνεια.
Εγκατάσταση στρωτήρα: Το ελάχιστο ύψος του στρωτήρα είναι 38,1 mm, όταν είναι τοποθετημένος επίπεδος, προς την κατεύθυνση εκροής του νερού και
απευθείας προς μια συμπαγή υποδομή. Δημιουργήστε επαρκή διασταυρούμενο αερισμό του δαπέδου διευρύνοντας τις πλευρικές αποστάσεις μεταξύ των
σανίδων στα 6,4 mm, με μέγιστο διάκενο 9,5 mm. Η σχεδίαση του δαπέδου πρέπει να έχει χώρο τουλάχιστον 38,1 mm για την ανεμπόδιστη ροή του αέρα κάτω
από το δάπεδο, στα ανοιχτά άκρα των δοκών, για διασταυρούμενο αερισμό και αποστράγγιση.
Τα υποδαπέδια αδιάβροχα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σωστά, μπορούν να παρέχουν επιπλέον χώρο διαβίωσης ή αποθήκευσης. Οι εσφαλμένες
εγκαταστάσεις είναι εκείνες που περιορίζουν τη ροή του αέρα και οδηγούν στη συσσώρευση θερμότητας ή/και υγρασίας, προκαλώντας ανεπιθύμητες
επιπτώσεις. Εφαρμόζετε όλες τις προηγούμενες απαιτήσεις αερισμού.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΘΈΣΗΣ ΔΟΚΟΎ

Σανίδεσ
δαπέδου

Η θέση των στύλων είναι σημαντική για την ασφάλεια του δαπέδου και
θα επηρεάσει τη διαμόρφωση, το κόστος και την ευκολία τοποθέτησης για
το σύστημα κιγκλιδώματος. Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα,
προσδιορίστε τη σωστή τοποθέτηση των στύλων του κιγκλιδώματος πριν
από την κατασκευή της δοκού. Ανατρέξτε στη σελίδα 11 για πληροφορίες
σχετικά με τον σχεδιασμό της τοποθέτησης των στύλων για εγκαταστάσεις
κιγκλιδωμάτων. Οι δοκοί που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του πλαισίου
του δαπέδου θα πρέπει να είναι 50,8 mm x 203,2 mm ή μεγαλύτερες.

Δοκοί

406,4 mm μεταξύ κέντρων

304,8 mm μεταξύ κέντρων

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για τα δάπεδα που χρησιμοποιούν μεταλλικές δοκούς, απαιτούνται ειδικοί συνδετήρες για την επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε
κρυφούς συνδετήρες Phantom. Απαιτούνται αποκλειστικά συνδετήρες για μέταλλο, που τοποθετούνται υπό γωνία 90 μοιρών.
ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΑ
Κατά την εγκατάσταση βαρέων φορτίων επάνω σε κάποιο δάπεδο (όπως μια διάταξη υδρομασάζ), είναι επίσης σημαντικό να κατανοηθούν οι απαιτήσεις του
κατασκευαστή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις πλαισίωσης και υποστήριξης αναφορικά με την κάλυψη της εγγύησης.
ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΔΟΚΟΎ/ΔΙΑΔΟΚΊΔΑΣ
Κατοικία
Κατακόρυφα

Διαγώνια

Horizon

ArmorGuard
Traditional
Xtreme Advantage

Σκαλοπάτια

Κατακόρυφα

Διαγώνια

228,6 mm

Symmetry
Sanctuary

Εμπορικό ακίνητο

406,4 mm

304,8 mm

203,2 mm
177,8 mm
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Σκαλοπάτια
228,6 mm

304,8 mm

203,2 mm

203,2 mm
177,8 mm
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Προετοιμασία για την εγκατάσταση (συνέχεια)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Δημιουργία διάκενου

Όλα τα υλικά δαπέδων, από ξύλο, συνθετικό ή μέταλλο, υφίστανται κάποιο βαθμό στα άκρα
γραμμικής διαστολής, με τις αλλαγές του καιρού και των εποχών. Για καλύτερα
*Προσδιορίζεται από
αποτελέσματα αναφορικά με τις αποστάσεις, να διατηρείτε τις σανίδες μακριά από τη θερμοκρασία
άμεσο ηλιακό φως κατά την αποθήκευση και τις διαδικασίες κοπής, καθώς και
σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης, αν είναι δυνατόν. Για να εξισορροπηθούν
τα αποτελέσματα της συστολής και της διαστολής, όπου είναι δυνατόν να
χρησιμοποιείτε κοντές σανίδες, με διαχωριστικές σανίδες μεταξύ κάθε συνεχούς
σειράς σανίδων.
Το επαρκές κενό μεταξύ των σανίδων, τουλάχιστον 4,8 mm μεταξύ των πλευρών
των σανίδων, θα παρέχει κατάλληλη αποστράγγιση και αερισμό, ενώ η
απομάκρυνση των μικρών οργανικών ρύπων βοηθά περισσότερο την κατάσταση.
Να αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 6,4 mm μεταξύ των σανίδων και οποιασδήποτε
μόνιμης δομής. Προκειμένου να ισχύει πλήρης κάλυψη της εγγύησης Fiberon,
πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τις αποστάσεις.

*

Τοίχοσ
6,4 mm

38,1 mm
25,4 mm
4,8 mm

Δοκόσ

Δημιουργία
απόστασησ
πλευρά
σε πλευρά

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν εργάζεστε με σκούρα χρώματα, καθώς μεταβάλλονται περισσότερο με τη
θερμοκρασία κατά την φυσιολογική χρήση. Για να βοηθηθεί ο έλεγχος των αποστάσεων από άκρο σε άκρο, τα δάπεδα με σκουρότερο χρώμα
θα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και να παραμένουν καλυμμένα από το άμεσο ηλιακό φως, πριν από την κοπή και
την άμεση στερέωση. Για να δημιουργήσετε λιγότερο εμφανείς αρμούς, να χρησιμοποιείτε σανίδες με ανοιχτότερο χρωματισμό στο φόντο του
δαπέδου, με σανίδες με σκουρότερο χρώμα ως σχεδιαστικές πινελιές.
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΑΚΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 °C και χαμηλότερη

2 - 20 °C

21 - 31 °C

32 - 42 °C

43 °C και υψηλότερη

6,4 mm

4,8 mm

3,2 mm

1,6 mm

0,8 mm

Horizon
Symmetry
Sanctuary
ArmorGuard
Traditional
Xtreme Advantage
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Στις περιοχές όπου επικρατούν ακραίες εναλλαγές θερμοκρασίας, συνιστάται η χρήση διπλών μπλοκ στους συνδετήρες
σύνδεσης άκρων. Επιπλέον, προσθέστε δύο συνδετήρες επιφάνειας στο μέσο του μήκους της σανίδας, ώστε το υλικό να εξακολουθήσει να
ωθείται προς τα κάτω, κατά τη διάρκεια της θερμικής διαστολής και συστολής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
Επιτύχετε διαφορετική όψη, τοποθετώντας το δάπεδο με την ίδια ή εναλλασσόμενη κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοτίβα νερών ξύλου για να
αποδίδεται μια λιγότερο επαναλαμβανόμενη και περισσότερο φυσική όψη του ξύλου. Το μοτίβο των νερών επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 1117,6 mm, κατά
μήκος της σανίδας. Κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού οποιουδήποτε έργου τοποθέτησης δαπέδου, διευθετήστε το δάπεδο πριν από την τοποθέτηση,
προκειμένου να επιτύχετε το επιθυμητό μοτίβο και το χρωματικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικά μήκη/πακέτα υλικού,
καθώς ενδέχεται να χρειάζεται να αναμιχθούν διαφορετικά μοτίβα νερών ξύλου και χρωματικοί τόνοι για την επίτευξη της επιθυμητής εμφάνισης.

Προσανατολισμόσ των νερών του ξύλου κατά την εγκατάσταση

Ίδια κατεύθυνση

Διαφορετική κατεύθυνση
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Προετοιμασία για την εγκατάσταση (συνέχεια)
ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΤΙΒΑ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚ

Μπλοκ τύπου σκάλασ

Δοκοί

Κατά την εγκατάσταση μπλοκ για πιο περίπλοκα μοτίβα δαπέδων, να
θυμάστε ότι τα συμπαγή μπλοκ (τα μπλοκ που τοποθετούνται επίπεδα) θα
εμποδίσουν τη ροή του νερού με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οργανικά
υλικά με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τον καθαρισμό πιο δύσκολο
και προκαλώντας ενδεχομένως ζημιές στο υλικό. Για καλύτερα αποτελέσματα,
όταν απαιτείται η χρήση μπλοκ, τοποθετήστε τα σε στυλ σκάλας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ηλεκτρικό
τρυπάνι

Φρεζαρισμένη
μύτη τρυπανιού
3,2 mm

Γυαλιά
ασφαλείας

Μετροταινία

Αλφάδι

Τρίγωνο
ξυλουργού

Πριόνι με
φαλτσογωνίες

Μολύβι

Ρυθμιζόμενη
γωνία
ξυλουργού

Αλφάδι 122 mm
τουλάχιστον

Στερέωση της επιφάνειας και εγκατάσταση της πρόσοψης
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Όλες οι μάρκες δαπέδων Fiberon μπορούν να στερεώνονται στην επιφάνεια. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βίδες σχεδιασμένες για συνθετικά δάπεδα. Τα
καρφιά με δακτυλιωτό σπείρωμα, δακτυλιωτό στέλεχος και στέλεχος με σπείρωμα και επαρκές μήκος έχουν εξαιρετική δύναμη συγκράτησης και αποδίδουν καλά
αποτελέσματα. Ωστόσο, οι βίδες έχουν μεγαλύτερη ισχύ συγκράτησης. Αποφεύγετε τους απλούς, γαλβανισμένους συνδέσμους επιφάνειας. Μη χρησιμοποιείτε
παραδοσιακές σταυρόβιδες. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε είτε βίδες για συνθετικά δάπεδα από ανοξείδωτο χάλυβα, βίδες για συνθετικά δάπεδα
αντίστοιχου χρωματισμού από ανοξείδωτο χάλυβα ή το σύστημα κρυφών συνδέσμων Cortex®. Αυτές οι βίδες είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να είναι κατάλληλες
για συνθετικές επιφάνειες και να αποτρέπουν την ανάπτυξη μυκήτων, προκειμένου η εμφάνιση του ολοκληρωμένου έργου να είναι καλύτερη.

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

38,1 mm από το
άκρο τησ σανίδασ

Οι κεφαλές των βιδών πρέπει να είναι «πρόσωπο» με την επιφάνεια της
σανίδας ή φρεζαρισμένες για βύσματα Cortex αντίστοιχου χρώματος.
Η προδιάτρηση συνιστάται για όλους τους συνδέσμους επιφάνειας και
είναι απαραίτητη για τις οπές των βιδών στο άκρο της σανίδας στα κρύα
κλίματα, ώστε να αποτρέπεται ο άμεσος ή τελικός διαχωρισμός των άκρων.
Η προδιάτρηση όλων των οπών θα διασφαλίσει ολοκληρωμένα έργα με
καλύτερη εμφάνιση.
Δώστε προσοχή για να αποφύγετε την υπερβολική σύσφιξη των συνδέσμων,
γιατί διαφορετικά θα προκληθεί ρώγμωση στα άκρα των σανίδων και θα
προκληθεί τελικά ρώγμωση γύρω από τους άλλους συνδέσμους.
Μην τοποθετείτε συνδέσμους επιφάνειας εντός 38,1 mm από το άκρο μιας
σανίδας ή 25,4 mm από την πλευρά της σανίδας.

Σανίδα δαπέδου
25,4 mm

Πρόσθετη
δοκόσ/Μπλοκ
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Στερέωση της επιφάνειας και εγκατάσταση της πρόσοψης (συνέχεια)
Οι ευθείες σειρές συνδέσμων φαίνονται πιο καθαρές και είναι λιγότερο ορατές
από τις ανομοιόμορφες σειρές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκή κιμωλία,
ευθείες σανίδες ή σχοινί, ως οδηγούς για την εγκατάσταση συνδετήρων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΑ
Να τοποθετείτε πάντοτε τους συνδέσμους επιφανείας υπό γωνία 90˚ προς
την επιφάνεια του δαπέδου, με δύο συνδέσμους σε κάθε θέση δοκού. Μην
τοποθετείτε τις βίδες υπό γωνία μέσα στη δοκό. Αντί γι' αυτό, τοποθετήστε
μπλοκ/δευτερεύοντες συνδέσμους, προκειμένου να είναι δυνατή η κατακόρυφη
τοποθέτηση συνδέσμων επιφάνειας στα άκρα των σανίδων.

90°
Σανίδα δαπέδου Σανίδα δαπέδου

Δοκόσ

Σανίδα δαπέδου Σανίδα δαπέδου

Δοκόσ

Δοκόσ

25,4 mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
Η σανίδα πρόσοψης είναι ένα μη δομικό κάλυμμα για τις δοκούς χείλους, τις
μετόπες και τις διαδοκίδες. Για την εγκατάσταση της πρόσοψης, τοποθετείτε
βίδες σε διαστήματα 304,8 mm το μέγιστο, με τρεις βίδες στην πρόσοψη
στο κάθε διάστημα. Για την εγκατάσταση των μετοπών, τοποθετείτε βίδες
σε διαστήματα 304,8 mm το μέγιστο, με δύο βίδες στην πρόσοψη στο κάθε
διάστημα. Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς ενδέχεται να προκύψει
ρώγμωση και σπασίματα. Για θερμοκρασίες υψηλότερες από 10 °C,
φροντίστε να υπάρχει απόσταση 3,2 mm ανάμεσα στα άκρα και τις ακμές. Για
θερμοκρασίες χαμηλότερες από 10 °C, αφήστε απόσταση 4,8 mm ανάμεσα
στα άκρα και τις ακμές. Τα διαστήματα μεταξύ άκρων πρέπει να είναι πάντοτε
4,8 mm, εκτός εάν καθορίζεται κάτι διαφορετικό.

Δοκόσ

Πρόσοψη

Πρόσοψη

Δοκόσ χείλουσ
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304,8 mm μέγιστο

Εγκατάσταση κρυφών εξαρτημάτων στερέωσης της επιφάνειας
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Το κρυφό σύστημα στερέωσης επιφάνειας Fiberon Cortex® είναι ο ταχύτερος
και πιο εύκολος τρόπος να κρύβετε τις κεφαλές των βιδών στις σκάλες ή τις
σανίδες της περιμέτρου. Είναι επίσης το ιδανικό σύστημα στερέωσης όταν
αντικαθιστάται κάποια σανίδα δαπέδου. Τα πώματα Cortex διατίθενται σε
διάφορους χρωματισμούς που αντιστοιχούν με τις σανίδες δαπέδου Fiberon
(δεν διατίθενται για τα δάπεδα ArmorGuard, Sanctuary, Xtreme Advantage,
Traditional ή οποιεσδήποτε σανίδες πρόσοψης ή μετόπες).

Βίδα

Τρυπάνι

Τάπα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ CORTEX
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για το πλήρες γραπτό κείμενο της εγγύησης, πρόσθετες πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
fiberondecking.com.
Το κρυφό σύστημα στερέωσης επιφάνειας Fiberon Cortex έχει σχεδιαστεί για παραδοσιακές, ανυψωμένες επιφάνειες δαπέδου. Οι ακόλουθες εφαρμογές
απαιτούν διαφορετική μέθοδο στερέωσης ή περαιτέρω οδηγίες και θα ακυρώσουν την εγγύηση του συνδέσμου Cortex:
□□ Συστήματα στρωτήρα: Το πλαίσιο ακουμπά απευθείας επάνω στο έδαφος ή στο επάνω δάπεδο
□□ Επάνω από συμπαγείς ξύλινες επιφάνειες
□□ Αποβάθρες ή πλατφόρμες με στοιχεία πλαισίου σε μόνιμη επαφή με το νερό
□□ Περιορισμένος χώρος αερισμού, όπου υπάρχει κενό μικρότερο από 38,1 mm, στις δύο πλευρές του δαπέδου
□□ Ανακαινίσεις που χρησιμοποιούν τα παλιά πλαίσια ως υποστήριγμα για το νέο δάπεδο
□□ Υλικά πλατφόρμας, με τυπικό πάχος μεγαλύτερο από 25,4 mm με επίπεδο προφίλ βάσης

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

1

 ροδιάτρηση οπών για
Π
τους συνδετήρες
Σανίδα δαπέδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται προδιάτρηση στα άκρα των σανίδων
και στις σημεία όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από 4 °C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται διπλές δοκοί και αρμοί από άκρο σε
άκρο.

38,1 mm
25,4 mm

Τοποθετήστε όλες τις οπές των συνδέσμων 38,1 mm από τα άκρα των
σανίδων και 25,4 mm από τα άκρα των σανίδων. Για καλύτερα αποτελέσματα,
προδιατρυπήστε όλες τις οπές με μια μύτη τρυπανιού 3,2 mm ή 4,0 mm
κατακόρυφα προς την επιφάνεια της πλατφόρμας για να δημιουργήσετε
την κατάλληλη πιλοτική οπή και αφαιρέστε την περίσσεια υλικού για να
αποτρέψετε τη ρώγμωση στις θέσεις των συνδέσμων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τρυπάνι υψηλής ροπής με
υποδοχή 12,7 mm, με καλώδιο ή μπαταρία τουλάχιστον 18 volt,
για καλύτερα αποτελέσματα. Μη χρησιμοποιήσετε ταχύτητα
υψηλότερη από 1800 σ.α.λ. Περιστρέψτε τη ρύθμιση ροπής στην
άπειρη ρύθμιση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κρουστικό
κατσαβίδι.
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Εγκατάσταση κρυφών εξαρτημάτων στερέωσης της επιφάνειας (συνέχεια)

2

Εγκατάσταση των συνδετήρων

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της Cortex (τρυπάνι), οδηγήστε το σύνδεσμο
(βίδα) στο προρρυθμισμένο επίπεδο κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου,
με μια συνεχή κίνηση, κατακόρυφη ως προς την επιφάνεια της πλατφόρμας.
Τοποθετήστε δύο συνδέσμους σε κάθε δοκό ή/και διαδοκίδα της σκάλας. Η
υπερβολική σύσφιξη θα προκαλέσει ρώγμωση στα σημεία των συνδέσμων.

Τρυπάνι
Βίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αλλάζετε περιοδικά τη φθαρμένη μύτη του
κατσαβιδιού με νέα (τουλάχιστον κάθε 125 βίδες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προκληθεί ζημιά στη βίδα ενώ τοποθετείται,
μην συνεχίσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Αφαίρεση
ταπών Cortex ή βιδών που έχουν υποστεί ζημιά», σε αυτό το
εγχειρίδιο.

3

Εισαγωγή των ταπών Cortex

Βεβαιωθείτε ότι η οπή με πυρήνα δεν έχει ρύπους ή υγρασία. Τοποθετήστε
το πώμα Cortex μέσα στην ανοιγμένη οπή και χτυπήστε προσεκτικά με ένα
ομαλό σφυρί, ωσότου έρθει πρόσωπο με την επιφάνεια δαπέδου.

Τάπα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε κουτί συνδετήρων Cortex συνοδεύεται από
ένα πρόσθετο πώμα. Συνιστάται να φυλάτε αυτά τα πώματα, για
την περίπτωση που οποιεσδήποτε από αυτές τις σανίδες χρειαστεί
να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν στο μέλλον, καθώς τα
πώματα καταστρέφονται όταν αφαιρούνται και δεν διατίθενται
ξεχωριστά.

Αφαίρεση ταπών Cortex ή βιδών που έχουν υποστεί ζημιά
Προκειμένου να αποφύγετε τις φθορές στην επιφάνεια του δαπέδου, καλύψτε γύρω από τη βίδα ή το πώμα που θα αφαιρεθεί. Καθαρίστε τους τυχόν ρύπους που
έχουν παραμείνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.
Οι υπάρχουσες τάπες μπορούν να αφαιρεθούν χτυπώντας στο κέντρο της τάπας με μια βίδα (3,8 mm ή μικρότερη), ωσότου να φθάσει στην κεφαλή της βίδας κάτω
από την τάπα. Αφαιρέστε την τάπα. Χρησιμοποιώντας μια μύτη κατσαβιδιού #1 (όχι το εργαλείο του Cortex), βυθίστε τη μύτη του κατσαβιδιού βαθιά στην κεφαλή
της βίδας προτού το τραβήξετε έξω. Με χαμηλή ταχύτητα, ξεβιδώστε τη βίδα και αφαιρέστε την από το δάπεδο. Για την αφαίρεση ενός συνδετήρα, ένα κρουστικό
τρυπάνι προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα.
Εάν η κεφαλή κάποιας βίδας που έχει υποστεί ζημιά βρίσκεται επάνω από την επιφάνεια του δαπέδου, αφαιρέστε τη μύτη του κατσαβιδιού από το δράπανο και
ανοίξτε την υποδοχή επαρκώς, ώστε να συλληφθεί η κεφαλή της βίδας. Σφίξτε την υποδοχή στέρεα γύρω από την κεφαλή και ρυθμίστε το τρυπάνι στην αντίστροφη
λειτουργία. Στη συνέχεια, στη χαμηλή ταχύτητα, τραβήξτε αργά το σύνδεσμο έξω από την πλατφόρμα.
Σημείωση: Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε μέγγενη, τραβήξτε την κεφαλή της βίδας αλλά φροντίστε να προστατεύσετε την επιφάνεια της πλατφόρμας από τα
σημάδια του εργαλείου, φροντίζοντας να υπάρχει επαρκής απόσταση ανάμεσα στο εργαλείο και στην επιφάνεια της πλατφόρμας.
Εάν η κεφαλή της βίδας που έχει υποστεί ζημιά βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από την επιφάνεια της πλατφόρμας, χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές, με αυτή
τη σειρά: (1) ένα κρουστικό κατσαβίδι με νέα τυπική τετράγωνη μύτη #1. Ρυθμίστε το εργαλείο στην αντίστροφη λειτουργία, κεντράροντας το βάρος επάνω από την
οπή και αφαιρέστε αργά τη βίδα, (2) χρησιμοποιήστε μια τετράγωνη μύτη #2 και οδηγήστε τη μύτη μέσα στην κεφαλή της βίδας με μερικά δυνατά χτυπήματα με
σφυρί. Χρησιμοποιώντας κάλυμμα ή προέκταση προτοποθετημένη στην οπή, ωθήστε προσεκτικά το ανοιχτό άκρο στη μύτη #2. Στη συνέχεια, σε χαμηλή ταχύτητα,
ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα.
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Εγκατάσταση κρυφών συνδετήρων - Αυλακωτά άκρα
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Για να μειώσετε την εμφάνιση αρμών και ραφών άκρου προς άκρο και για να περιορίσετε την κίνηση κάποιας σανίδας του δαπέδου κατά μήκος των δοκών, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε δύο βίδες Cortex – τοποθετημένες μέσα στη δοκό, πλησιέστερα στο μεσαίο σημείο κάθε σανίδας δαπέδου. Έτσι μπορεί να
διασφαλιστεί ότι οι σανίδες δαπέδου θα παραμείνουν στη θέση τους, καθώς οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος διαστέλλονται και συστέλλονται με τη θερμοκρασία,
ενώ διατηρούνται τα σωστά διάκενα.

Βίδα

Τρυπάνι

Κλιπ άκρου
PhantomEC

Τάπα

Συνδετήρασ
σειράσ
PhantomGT

Κλιπ άκρου
Phantom20EC
Συνδετήρασ σύνδεσησ
άκρων και συνδετήρασ
σύνδεσησ άκρων Phantom20

Συνδετήρασ σύνδεσησ
άκρων PhantomGT

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

1

Εγκατάσταση των ακραίων σανίδων και
των τελικών κλιπ

Κλιπ άκρου
PhantomEC/
Phantom20EC

□□ Στερεώνετε τα τελικά κλιπ Fiberon PhantomEC (24 mm) ή Phantom20EC
(20 mm) σε απόσταση τουλάχιστον 6,4 mm από τον τοίχο με μία μονή
βίδα μέσα στη δοκό.

304,8 mm
μέγιστο

□□ Αποστατικά κλιπ σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 304,8 mm.
□□ Τοποθετήστε τη σανίδα δαπέδου μέσα στους συνδετήρες με κλιπ άκρου.
Μπορεί να είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τη σανίδα ελαφρώς υπό
γωνία για να την εδράσετε πλήρως μέσα στα κλιπ.
□□ Ελέγξτε, για να διασφαλίσετε ότι η σανίδα έχει εισαχθεί πλήρως μέσα
στα κλιπ.

2

 ροετοιμασία των σανίδων με
Π
αυλακωτά άκρα

Αυλάκωση

□□ Εισαγάγετε έναν συνδετήρα Fiberon PhantomGT (24 mm) ή Phantom20
(20 mm) μέσα στην εγκοπή της σανίδας, κεντράροντας επάνω στις
δοκούς.

3

Σύνδεση PhantomGT/Phantom20

Δοκόσ

Στερέωση των συνδετήρων

□□ Στερεώστε τους συνδετήρες, βιδώνοντας πλήρως τη βίδα μέσα στη δοκό.
Συνεχίστε να τοποθετείτε και να στερεώνετε τους συνδετήρες στο κέντρο
της κάθε δοκού, στην υπόλοιπη σανίδα δαπέδου.

Βίδα

Σύνδεση PhantomGT/Phantom20
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Εγκατάσταση κρυφών συνδετήρων - Αυλακωτά άκρα (συνέχεια)

4

Εγκατάσταση των υπόλοιπων
σανίδων/γραμμών

□□ Τοποθετήστε την επόμενη σανίδα δαπέδου μέσα στους συνδετήρες.
Μπορεί να είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τη σανίδα ελαφρώς υπό
γωνία για να την εδράσετε πλήρως μέσα στους συνδετήρες.
□□ Συνεχίστε την τοποθέτηση των συνδετήρων και των σανίδων, για
να ολοκληρώσετε το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε κρυφούς συνδετήρες
σύνδεσης άκρων PhantomGT (24 mm) ή Phantom20 (20 mm), όπου
οι δύο σανίδες που συνδέονται μεταξύ τους επιτρέπουν την επίτευξη
επαρκούς απόστασης από άκρο σε άκρο.

5

Εγκατάσταση των ακραίων σανίδων
και των τελικών κλιπ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού τοποθετήσετε την τελευταία σανίδα
δαπέδου, τοποθετήστε τα κλιπ άκρου στο εσωτερικό της δοκού
χείλους, στερεώνοντάς τα με μία μονή βίδα, τοποθετημένη
κατακόρυφα μέσα από κάθε κλιπ μέσα στη δοκό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε μια σανίδα με τετράγωνο άκρο
για να έχετε ομαλά άκρα στην περίμετρο του δαπέδου.

□□ Αφού τοποθετήσετε την τελευταία σανίδα δαπέδου στη θέση της,
στερεώστε τη σανίδα δαπέδου περνώντας μια βίδα μέσα στη σανίδα
υπό γωνία 30˚- 45˚. Διασφαλίστε ότι η βίδα θα βιδωθεί πλήρως και
θα τραβήξει τη σανίδα προς τα κάτω. Φροντίστε ώστε η απόσταση
να μην υπερβαίνει τα 304,8 mm. Η τελευταία σανίδα μπορεί επίσης
να στερεωθεί στη θέση της με συνθετικές βίδες, πρόσωπο με την
επιφάνεια του δαπέδου ή κρυφούς συνδετήρες Cortex.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το πάχος της δοκού χείλους υπερβαίνει τα
38,1 mm, τα κλιπ άκρου θα πρέπει να στερεώνονται στο εξωτερικό
άκρο της δοκού.
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Τοποθέτηση περιβλήματος στύλου
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΆΤΩΝ ΣΤΎΛΩΝ
Μπορείτε να τοποθετήσετε στύλους κιγκλιδωμάτων με τη χρήση δομικών στύλων που υποστηρίζουν τις δοκούς ή με τη χρήση υποστηρίγματος στήριξης
επιφανείας. Το υποστήριγμα στερέωσης επιφάνειας Fiberon απαιτεί το πάχος του δαπέδου και των σανίδων ενίσχυσης κάτω από το δάπεδο να είναι
τουλάχιστον 127,0 mm (δύο επεξεργασμένα και δομικά ακέραια κομμάτια ξύλο 50,8 mm x 203,2 mm και ένα επεξεργασμένο και δομικά ακέραιο κομμάτι ξύλο
25,4 mm x 203,2 mm κάτω από τις σανίδες δαπέδου των 25,4 mm), εκτός εάν καθορίζεται κάτι διαφορετικό από τους τοπικούς δομικούς κανονισμούς. Για να
βελτιστοποιήσετε την τοποθέτηση των στύλων, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες δοκοί, μπλοκ ή εναλλακτικές θέσεις. Προσδιορίστε την τοποθέτηση των
στύλων και τοποθετήστε σανίδες ενίσχυσης, πριν από την τοποθέτηση της επιφάνειας δαπέδου. Χρησιμοποιήστε ένα σχέδιο υπό κλίμακα του έργου σας ή το
εργαλείο σχεδίασης δαπέδου Fiberon για να προσδιορίσετε που θα τοποθετηθούν οι στύλοι. Για άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, διαιρέστε τις διαστάσεις της
περιμέτρου ομοιόμορφα, έτσι ώστε οι στύλοι να τοποθετηθούν σε ομοιόμορφες αποστάσεις. Τα συστήματα συνθετικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων θα
πρέπει να στερεώνονται μόνο σε στύλους που πληρούν τις διατάξεις του κώδικα.

Επάνω μέροσ δαπέδου

Κάτω μέροσ δαπέδου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ
Οι ράβδοι προστασίας μπορούν να στερεωθούν σε δομικούς στύλους 101,6 mm x 101,6 mm ή στύλους 101,6 mm x 101,6 mm, στερεωμένους στο περίβλημα
υποστήριξης, με τρόπο εγκεκριμένο από τον κώδικα. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι οι στύλοι είναι κατακόρυφοι και ισόπεδοι. Ελέγξτε τις απαιτήσεις μέγιστης και
ελάχιστης απόστασης για το κιγκλίδωμα που έχει τοποθετηθεί, ώστε να διασφαλίσετε καλή στερέωση και κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ κάγκελων.
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Προετοιμασία για εγκατάσταση

Ξύλινοσ στύλοσ
101,6 mm x 101,6 mm

□□ Βεβαιωθείτε ότι οι ξύλινοι στύλοι 101,6 mm x 101,6 mm πληρούν τις
απαιτήσεις του κανονισμού και, όπου είναι δυνατόν, τοποθετημένοι
σε ομοιόμορφες αποστάσεις, ώστε να έχει η εφαρμογή την καλύτερη
εμφάνιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ξύλινοι στύλοι 101,6 mm x 101,6 mm θα
διαφέρουν. Ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετηθούν σφήνες
μεταξύ του στύλου 101,6 mm x 101,6 mm και το περιβλήματος του
στύλου, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ρωγμών στο περίβλημα
του στύλου, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης των ράβδων
προστασίας.
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Τοποθέτηση περιβλήματος στύλου (συνέχεια)

2

Τοποθέτηση των περιβλημάτων

των στύλων
Περίβλημα στύλου

□□ Αφού τοποθετηθεί το δάπεδο, ωθήστε το περίβλημα στύλου και τα
καλούπια επάνω από τον ξύλινο στύλο.

Καλούπια
κοιλώματοσ
βάσησ
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