Speciaal technisch bulletin
Opmerking bij de
montage

Goedgekeurde bevestigingsmiddelen voor gebruik bij Paramountterrasplanken

Beschrijving

Paramount-terrasplanken zijn verkrijgbaar met een vlakke rand of gegroefd. Hieronder
volgen goedgekeurde bevestigingssystemen voor Paramount-terrasplanken, cellulaire
PVC terrasplanken met een beschermlaag.

Goedgekeurde
zichtbare
bevestigingsmiddelen

Fiberon Cortex-schroeven zijn de enige goedgekeurde verborgen
vlakbevestigingsmaterialen die worden aanbevolen voor Paramount-terrasplanken.
Fiberon Cortex-schroeven zijn verkrijgbaar in alle vijf de kleuren van Paramountterrasplanken.
Voor niet-verborgen vlakbevestigingsmaterialen geldt dat goedgekeurde bevestiging op
het oppervlak met roestvaststalen schroeven met een afgewerkte kop van minimaal
64 mm en een spoed van 17º gebeurt.
Voor alle bevestigingsmethoden geldt dat u onder een rechte hoek met het
terrasoppervlak moet monteren, niet onder een hoek. Plaats de schroeven niet dichter
dan 13 mm vanaf de zijkant van de plank of de korte kant van de plank en gebruik twee
schroeven in elke draagbalk.

Goedgekeurde
verborgen
bevestigingsclips
voor Paramount
gegroefde
terrasplanken

Fiberon PhantomHP, Phantom20EC en Cobra verborgen terrasclips zijn de aanbevolen
bevestigingssystemen om verborgen terrasclips aan te brengen in gegroefde Fiberon
Paramount-terrasplanken. Fiberon Phantom- en Cobra-bevestigingsmiddelen worden aan
de draagbalk gemonteerd, en in de groef van de terrasplank om normale thermische
uitzetting en inkrimping mogelijk te maken, en hoeven niet door de composietmaterialen
heen te gaan.

Niet goedkeurde
verborgen terrasclips

Systemen van verborgen terrasclips met een zijwaartse hoek, waaronder Deck Pilot,
Kreg, Camo en HidFast, zijn niet goedgekeurd voor het gebruik met Paramount cellulaire
terrasplanken. Deze methode voor het vastzetten van de terrasplanken aan het frame
kan de afmetingsveranderingen in de constructie en een normale cyclus van uitzetting en
inkrimping die regelmatig voorkomen in cellulaire terrasplanken niet aan. Daarbij is de
plaatsing van een bevestigingsclip op een kleiner oppervlak van het cellulaire materiaal
zorgwekkend. Het onmiddellijke of toekomstige splijten van de terrasplanken op het punt
waar de bevestigingsclip geplaatst is, kan het gevolg zijn van de manier van installatie
van de bevestigingsclip. Merk op dat de garantie van de producenten van deze producten
alleen geldt voor de bevestigingsmiddelen en niet voor de montage of terrasplanken.
Alle goedgekeurde systemen van Fiberon verborgen terrasclips en goedgekeurde
zichtbare bevestigingsmiddelen staan vermeld op de website fiberondecking.com, zijn
ontworpen om normale afmetingsverschillen zonder scheuren of veranderingen in de
belastbaarheid aan te kunnen en worden als enige aanbevolen voor de montage van
Fiberon composiet terrasproducten.
Elk gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, waaronder popnagels of spijkers, kan
leiden tot falen van het product en de productgarantie ongeldig maken.
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