Οδηγίες εγκατάστασης κρυφών συνδετήρων πατώματος γενικής χρήσης Phantom®
Συνιστώμενο εργαλείο εγκατάστασης
Η Fiberon συνιστά τη χρήση πιστολιού βιδώματος με τσοκ. Μην τοποθετείτε συνδετήρες με κρουστικό κατσαβίδι. Συνιστάται να
βιδώνετε τις βίδες με επαρκώς χαμηλή ρύθμιση του τσοκ, ώστε να μπορεί το εργαλείο να περιστραφεί και να αφαιρεθεί αφού η
βίδα έλθει «πρόσωπο» με το επάνω μέρος του κλιπ. Επίσης, να χρησιμοποιείτε χαμηλότερη ταχύτητα, για να περιορίζετε στο
ελάχιστο την πιθανότητα υπερβολικού βιδώματος των βιδών.
Βήμα 1 – Τοποθέτηση της πρώτης σανίδας
Υπάρχουν δύο συνιστώμενοι τρόποι τοποθέτησης της πρώτης σανίδας όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα κρυφών συνδετήρων
πατώματος γενικής χρήσης Phantom. Σε κάθε περίπτωση, ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζετε ότι η πρώτη σανίδα είναι ευθεία και έχει
στερεωθεί σωστά.
Επιλογή 1: Μπορείτε να βιδώσετε την πρώτη σανίδα «πρόσωπο». Αρχίστε βιδώνοντας το εξωτερικό άκρο της πρώτης σανίδας στη
δοκό χείλους, κάθε 406 mm. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια χαλύβδινη βίδα με κεφαλή φινιρίσματος αρ. 7 x 57 mm ή μια
βίδα για συνθετικά δάπεδα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τυπικές βίδες με επικάλυψη ή χαλύβδινες βίδες πατώματος.
Ωστόσο, σας συνιστούμε ισχυρά να κάνετε προδιάτρηση και φρεζάρισμα, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εξογκωμάτων στα
συνθετικά υλικά.
Επιλογή 2: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κλιπ τελικών συνδέσμων Phantom. Τοποθετήστε τα κλιπ
συνδέσμων, όχι πλησιέστερα από 6 mm από το άκρο του τοίχου ή της δομής και όχι περισσότερο από 305 mm
στο κέντρο. Στερεώστε τα κλιπ με τις βίδες που παρέχονται. Τα κλιπ των συνδέσμων έχουν πάχος περίπου 2
mm, οπότε ενδέχεται να είναι ορατή κάποια μικρή διαφορά στο ύψος των σανίδων.
Βήμα 2 – Εγκατάσταση των κρυφών συνδετήρων πατώματος γενικής χρήσης Phantom
Εισαγάγετε το κλιπ γενικής χρήσης Phantom στο αυλακωμένο άκρο της σανίδας πατώματος, ευθυγραμμισμένο
με το κέντρο της κάθε δοκού. Οι βίδες έχουν εισαχθεί εκ των προτέρων, για μεγαλύτερη ευκολία. Ελέγξτε για
να διασφαλίσετε ότι το λογότυπο Fiberon είναι στραμμένο προς τα επάνω. Χρησιμοποιώντας την εξαγωγνική
μύτη κατσαβιδιού T-15 που παρέχεται, βιδώστε τη βίδα ωσότου έλθει «πρόσωπο» με τη φρεζαρισμένη οπή. Σε
ορισμένες σανίδες πατώματος ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αφήσετε τη βίδα χαλαρή, μέχρι να στρωθεί η
επόμενη σειρά πατώματος. Τότε, βιδώστε πλήρως τη βίδα. Προσέξτε να μη σφίξετε υπερβολικά τη βίδα, ώστε
να μη σπάσει και να μη λυγίσει το κλιπ. Ένα πιστόλι βιδώματος με ρυθμιζόμενο τσοκ είναι πολύ
αποτελεσματικό για αυτού του τύπου τις εφαρμογές.
Το κλιπ πατώματος γενικής χρήσης Phantom έχει πλάτος 38 mm και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει πλήρως τη δοκό, ώστε να
βελτιώνει ακόμα περισσότερο το αισθητικό αποτέλεσμα των κρυφών συνδετήρων. Επίσης, σημειώστε ότι οι κρυφοί συνδετήρες
πατώματος γενικής χρήσης Phantom αφήνουν ένα διάκενο 5 mm μεταξύ των σανίδων του πατώματος.
Βήμα 3 – Τοποθέτηση των υπόλοιπων σανίδων του πατώματος
Ωθήστε τη δεύτερη σανίδα του πατώματος στη θέση της και πιέστε ή χτυπήστε την προς τα εμπρός, ώστε να διασφαλίσετε ότι η
σανίδα θα έλθει «πρόσωπο» με το κλιπ πατώματος Phantom. Τοποθετήστε τα υπόλοιπα κλιπ Phantom στα σημεία όπου η κάθε
δοκός διασταυρώνεται με τη σανίδα πατώματος. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία, ωσότου φθάσετε στο άκρο του πατώματος.
Βήμα 4 – Τοποθέτηση της τελευταίας σανίδας
Όπως και με την πρώτη σανίδα του πατώματος, έχετε δύο επιλογές για την τοποθέτηση της τελευταίας σανίδας. Μπορείτε να
στερεώσετε τη σανίδα «πρόσωπο», όπως περιγράφεται παραπάνω ή να χρησιμοποιείτε κρυφούς συνδετήρες Phantom EC (Κλιπ
άκρου).
Σημείωση: Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης πατώματος, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις συνιστώμενες
οδηγίες τοποθέτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: +1 800-573-8841 ή στην ηλ. διεύθυνση
info@fiberondecking.com.
Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον κρυφό συνδετήρα πατώματος γενικής χρήσης Phantom.
Στα σημεία όπου δύο σανίδες ενώνονται στα άκρα, αφήστε επαρκή χώρο μεταξύ των σανίδων άκρο προς άκρο και χρησιμοποιήστε
έναν, μεμονωμένο κρυφό συνδετήρα γενικής χρήσης Phantom για να στερεώσετε τα άκρα των σανίδων.

