Montageaanwijzingen universele Phantom® verborgen terrasclips
Aanbevolen montagegereedschap
Door Fiberon wordt aanbevolen een schroefautomaat met koppeling te gebruiken. Schroef de schroeven niet met een
slagschroevendraaier vast. Het wordt aanbevolen de schroeven met een koppelingsinstelling in te draaien die licht
genoeg is om het gereedschap stil te laten houden als de schroef gelijk is met de bovenkant van de clip. Gebruik
daarnaast een lagere snelheid om de kans op te vast aandraaien van de schroeven zo klein mogelijk te maken.
Stap 1: de eerste plank monteren
Er zijn twee aanbevolen manieren voor het monteren van de eerste plank als u het universele Phantom-systeem met
verborgen terrasclips gebruikt. U MOET er echter altijd voor zorgen dat de eerste plank recht zit en goed is vastgezet.
Optie 1: U kunt de eerste plank op het oppervlak vastschroeven. Begin met het om de 406 mm vastzetten van de
buitenrand van de eerste plank op de randdraagbalk. Het wordt aanbevolen roestvaststalen trompetkopschroeven of
composietterrasschroeven van 3,8 x 57 mm te gebruiken. U kunt ook gecoate of roestvaststalen
standaardterrasschroeven gebruiken. Het wordt echter sterk aanbevolen voor te boren en te verzinken om bij
composietmaterialen opbollen te voorkomen.
Optie 2: U kunt ook Phantom-eindverbindingsclips gebruiken. Monteer de verbindingsclips niet
dichter dan 6 mm van de rand van de muur of het bouwwerk en niet meer dan 305 mm vanaf het
midden. Zet de clips vast met de meegeleverde schroeven. De verbindingsclips zijn circa 2 mm dik, dus
er kan een klein verschil in plankhoogte zichtbaar zijn.
Stap 2: de universele Phantom verborgen terrasclips monteren
Plaats de universele Phantom-clip uitgelijnd op het midden van elke draagbalk in de gegroefde rand
van de terrasplank. De schroeven zijn voor het gebruiksgemak al vooraf geplaatst. Controleer of het
Fiberon-logo naar boven wijst. Schroef de schroef met het meegeleverde T-15 Star-schroefbitje in tot
deze gelijk is aan het verzonken gat. Bij sommige terrasplanken kan het nodig zijn de schroef los te
laten zitten tot de volgende terraslijn is gelegd, waarna u de schroef volledig aandraait. Draai de
schroef niet te stevig vast, zodat de clip niet breekt of buigt. Hiervoor kan goed een schroefautomaat
met koppelingsinstelling worden gebruikt.
De universele Phantom-clip is 38 mm breed en is ontworpen voor het volledig afdekken van de draagbalk voor nog
mooiere verborgen bevestiging. Merk tevens op dat universele Phantom verborgen terrasclips voor een tussenruimte van
5 mm tussen de terrasplanken zorgen.
Stap 3: de overgebleven terrasplanken plaatsen
Schuif de tweede terrasplank op zijn plaats en druk of klop deze naar voren om te verzekeren dat de plank recht tegen
de Phantom-terrasclip zit. Plaats de overige Phantom-clips op de plek waar elke draagbalk de terrasplank kruist. Ga
hiermee door tot u het einde van het terras bereikt.
Stap 4: de laatste plank monteren
Net als bij de eerste terrasplank hebt u twee opties voor het monteren van de laatste plank. U kunt de plank via het
oppervlak bevestigen zoals hierboven beschreven, of u kunt Phantom EC verborgen eindclips gebruiken.
Opmerking: Neem voordat u aan een terrasproject begint alle aanbevolen montage-aanwijzingen door.
Voor meer informatie neemt u contact met ons op via: +1 800-573-8841 of info@fiberondecking.com.
Dank u voor het kopen van de universele Phantom verborgen terrasclips.
Laat voldoende ruimte tussen de planken waar ze met de kopse kanten aan elkaar verbonden worden, en gebruik een
enkele universele Phantom verborgen terrasclip om de uiteinden van de planken vast te zetten.

