Speciaal technisch bulletin
Opmerking bij de
montage

Verborgen terrasclips met een zijwaartse hoek zijn niet gekeurd
voor gebruik met Fiberon composiet terrasplanken

Beschrijving

Recentelijk zijn een aantal verborgen terrasclips met zijwaartse hoek geïntroduceerd
en gepromoot voor de installatie van composiet terrasplanken. Fiberon heeft een
aantal van deze terrasclips met zijwaartse hoek beoordeeld, waaronder Kreg, Camo
en HidFast. Een algemeen kenmerk van deze systemen is dat de bevestigingsclips
in de zijkant van de HDPE terrasplanken worden geschroefd.
Deze en vergelijkbare producten zijn niet goedgekeurd voor gebruik met Fiberon
HDPE terrasproducten. Fiberon is bezorgd dat deze methode voor het vastzetten
van de terrasplanken aan het frame de veranderingen in afmetingen in de constructie
en een normale cyclus van uitzetting en inkrimping die regelmatig voorkomen in
composiet terrasplanken niet aankan. Daarbij is de montage van een
bevestigingsclip op een kleiner oppervlak zorgwekkend. Het onmiddellijke of
toekomstige splijten van de terrasplanken op het punt waar de bevestigingsclip
aangebracht is, kan het gevolg zijn van de manier van aanbrengen van de
bevestigingsclip.
Fiberon of Phantom verborgen bevestigingsclips zijn de aanbevolen methode voor
het installeren van Fiberon composiet terrasplanken. Fiberon Phantom-terrasclips
zijn speciaal ontworpen om goed aan te sluiten op de dikte en de groeven van de
Fiberon-terrasplanken. Deze bevestigingsclips worden aan de draagbalk
gemonteerd, en in de groef van de terrasplank om normale thermische uitzetting en
inkrimping mogelijk te maken, en ze hoeven niet door de composietmaterialen heen
vastgemaakt te worden.
Alleen Fiberon Phantom-bevestigingsmaterialen en goedgekeurde zichtbare
bevestigingsmiddelen worden aanbevolen bij de plaatsing van Fiberon composiet
terrasplanken met verborgen terrasclips en zichtbare bevestigingsmiddelen.
BELANGRIJK: Bij elk bevestigingsmiddel dat de terrasplank doorboort, vereist de
Fiberon-garantie:
- 25 mm vanaf de zijkant van alle Fiberon-terrasplanken, onder een hoek van 90°.
- 38 mm vanaf het eind van alle Fiberon-terrasplanken, onder een hoek van 90°.
Deze bevestigingsmiddelen kunnen niet voldoen aan de afstanden die verplicht zijn
voor de garantie. Een algemeen kenmerk van deze systemen is dat de terrasclips
door of in de zijkant van de Fiberon-terrasplanken worden geschroefd, die ongeveer
25 mm zijn, waardoor nog niet voor de helft kan worden voldaan aan de afstand voor
bevestigingsmiddelen die door Fiberon-terrasplanken worden geschroefd, onder een
hoek die minder is dan de benodigde 90° op het oppervlak van Fiberonterrasplanken.
Merk op dat de garantie van de producenten van deze producten alleen geldt voor de
bevestigingsmiddelen en niet voor de montage of terrasplanken.
Fiberon- en Fiberon Phantom™-systemen van verborgen terrasclips en gekeurde
zichtbare bevestigingsmiddelen, genoemd op onze website
(www.fiberondecking.com), zijn ontworpen om normale grootteveranderingen zonder
scheuren of veranderingen in de belastbaarheid aan te kunnen en worden als enige
aanbevolen voor de plaatsing van Fiberon composiet terrasproducten.
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