Instrukcja montażu deski
kompozytowej IDECK LUNA
Informacje o produkcie:
Deska tarasowa WPC (Wood Plactic Coposite) jest nowym produktem wykonanym z włókien drzewnych
i bambusowych, wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) oraz innymi chemicznych dodatków. Ze względu na wysoką
zawartość włókien produkt WPC nie tylko posiada wysoką odporność na UV oraz zmienne warunki atmosferyczne,
ale jest także łatwy w obróbce. Deska tarasowa WPC charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, atak
owadów i grzybów, korozję, gnicie oraz pękanie – dlatego produkt ten może być śmiało stosowana na zewnątrz.
Deska tarasowa WPC jest produktem bezpiecznym oraz przyjaznym środowisku. Głównym składnikiem są włókna
drzewne i bambusowe pozyskiwane z fabryk przemysłu meblarskiego a wykorzystany polietylen podlega recyklingowi.
Tolerancje wymiarowe:
Grubość: +/- 1mm
Szerokość: +/- 3mm
Długość: +/- 5mm
Deska tarasowa WPC nie jest odpowiednia do zamkniętych i wilgotnych miejsc bez wentylacji powietrza oraz
pomieszczeń z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).
Uwagi przed montażem:
Sposób montażu jest bardzo ważny. Zły montaż może spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz
uszkodzenia produktu. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy
zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego
i wyglądu materiału. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę.
Zaleca się montaż tarasu przez więcej niż 2 osoby. Deska tarasowa i legary WPC nie powinny być używane jako
kolumny, słupy, dźwigary, belki stropowe oraz inne mocno obciążone elementy konstrukcyjne. Nieprzestrzeganie
zawartych w niniejszej instrukcji zaleceń spowoduje automatyczną utratę gwarancji.
Główne elementy: 				Narzędzia:
Deska tarasowa WPC 				
Wiertarka elektryczna
Legary WPC					Śrubokręt				
Klipsy + wkręty					Piła
Metalowe klipsy startowe			
Młotek
Listwa wykończeniowa
Przechowywanie:
Deskę tarasową WPC należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w dobrze wentylowanych
i zadaszonych miejscach.

Montaż:
Uwaga: Przed wkręceniem wkrętów należy wykonać wstępne nawiercenia w desce, legarze oraz listwach
wykończeniowych. Średnica nawierceń powinna być mniejsza od średnicy używanych wkrętów.
•

Podłoże do montażu deski musi być czyste i suche, równe, twarde oraz stabilne. Ważne, aby miało minimalny
spadek (wystarczy 2%) umożliwiający odpływ wody.

•

Legary muszą być ułożone w sposób zapewniający solidną podstawę. Zalecany jest układ legarów równoległy
do kierunku spadku podłoża. Niezwykle ważny jest prawidłowy rozstaw legarów, który uzależniony jest od
przekroju deski (dla desek 25x150mm oraz 25x145mm rozstaw powinien wynosić maksymalnie 35cm, dla desek
21x150mm powinien wynosić 30cm). Legary należy przymocować do podłoża. Przy montażu legarów należy
pozostawić odstęp 5-10mm między końcami łączonych elementów oraz między końcem legara i ścianą lub
innym stałym elementem, do którego będzie przylegał taras.

•

Jeśli poziom legarów nie jest równy należy umieścić cienkie podkładki między legary i betonowe podłoże w
celu wyrównania górnej powierzchni zamontowanych legarów.

•

Pierwsza deska tarasowa powinna być zamocowana do legarów za pomocą metalowego klipsa startowego.
Jeśli taras przylega do ściany lub innego stałego elementu, należy zachować odstęp 5-10mm między klipsem
startowym i ścianą.

•

Pozostałe deski tarasowe powinny być przymocowane do legarów za pomocą plastikowych lub
metalowych klipsów i nierdzewnych wkrętów. W miejscu łączenia dwóch desek muszą znajdować się 2 legary
(koniec każdej deski musi mieć jeden legar jako podparcie). Należy pozostawić przerwę około 5-10mm między
końcami dwóch desek (aby umożliwić pracę desek przy zmianach warunków atmosferycznych).

•

Ostatnia deska powinna być przymocowana do legarów za pomocą nierdzewnych wkrętów.

•

Dookoła tarasu można przymocować listwę wykończeniową za pomocą nierdzewnych wkrętów.

Pielęgnacja i ochrona:
Plamy po wodzie
Na zamontowanym tarasie mogą pojawić się plamy przy wysychaniu wody po deszczu. Jest to naturalny
i krótkotrwały proces, który powinien zniknąć po około 1-2 miesiącach. Plamy te mogą być usunięte
z powierzchni desek za pomocą wełny stalowej.
Brud, błoto, piasek, itd.
Stała pielęgnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotki
oraz wody. W razie potrzeby używać szczotki ryżowej do czyszczenia powierzchni tarasu. Należy chronić
taras przed zbieraniem się brudu (piasku, liści, błota, pyłków, itd.), które mogą spowodować pleśń.
Zarysowania, plamy z oleju, alkoholu, papierosów oraz inne plany trudne do usunięcia z powierzchni desek
Plamy i zarysowania spróbować delikatnie usunąć za pomocą wełny stalowej i papieru ściernego Następnie
taras zamieść oraz umyć za pomocą wody. W celu określenia czy metoda/produkt do czyszczenia/usunięcia
plam nie spowoduje niepożądanych uszkodzeń lub zmian kolorystycznych zalecane jest wykonanie prób.

Gwarancja:
Deska tarasowa WPC posiada gwarancję obejmującą wszelkie wady produkcyjne, w tym silne rozwarstwienie,
pękanie, gnicie, korozję, szkody wyrządzone przez insekty i atak grzybów. Gwarancja obowiązuje przez
okres 10 lat od daty zakupu. Gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku niepoprawnego montażu.
Gwarancją nie są objęte problemy zaistniałe w trakcie transportu, wady powstałe na skutek błędnego montażu,
niewłaściwego stosowanie oraz nieodpowiedniej pielęgnacji deski tarasowej a także minimalne różnice
kolorystyczne, odbarwienia, przebarwienia, lekkie zdeformowania oraz rozszerzenie/kurczenie się desek.
Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego zastosowania niezgodnego z właściwościami produktów WPC.

