Instrukcja monta u
podest w TOSCANIA
Drewno jest produktem naturalnym, dlatego te r nice w kolorze,
fakturze i uk adzie s k w oraz niekt re w a ciwo ci, jak np. skrzypienie,
zwichrowanie czy wybrzuszenie s nie do unikni cia. W przypadku produkt w
z litego drewna tych w a ciwo ci nie da si ca kowicie wyeliminowa .

Potrzebne narz dzia:
Do monta u podest w potrzebne b d nast puj ce narz dzia i urz dzenia:
- ta ma miernicza - poziomica - o wek - winkiel - wy ynarka lub pi a tarczowa
- wkr tarka - wiertarka udarowa - zag szczarka(pod o e gruntowe).

Potrzebne akcesoria:

ART. NR BA12TO05501000
EAN: 5908235386270

ART. NR BA12TO05505000
EAN: 5908235386287

1. Przygotowanie pod o a

- wir - tkanina antychwastowa - bloczki betonowe - k towniki
- kliny dystansowe - podk adki dystansowe z tworzywa sztucznego
- wkr ty nierdzewne - impregnat do drewna

Teren, na kt rym mamy zamiar uk ada deski tarasowe b d gotowe podesty, musi by r wny i stabilny. Woda deszczowa powinna
mie mo liwo szybkiego i ca kowitego odp yni cia, eby pod konstrukcj nie tworzy y si ka u e. Podpory musz by wystarczaj co
odporne na ciskanie i nie mog zosta wci ni te w pod o e pod ci arem konstrukcji. Podest w nie wolno umieszcza bezpo rednio
na fundamencie, powinny znajdowa si na po redniej warstwie grubo ci 3-5mm (z tworzywa sztucznego), odpornej na czynniki
atmosferyczne.
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Rodzaje pod o a:
Pod o e gruntowe:
Je eli podest ma by montowany na gruncie nale y odpowiednio przygotowa teren. Pierwszy krok polega na pokryciu powierzchni
grub zag szczon warstw (ok 10 cm) wiru w celu lepszego odprowadzenia wody. Na tak przygotowanie pod o e nale y po o y
tkanin antychwastow , zapobiegaj c rozwojowi ro lin pod deskami. Nie nale y zapominia o lekkim spadzie (1-2%). Podest
roz o ony na takim pod o u mo e pracowa nier wnomiernie, powoduj c nier wno powierzchni tarasu. Dlatego zaleca si okresowe
wyr wnanie pod o a.
Pod o e pod ogowe:
Konstrukcja no na na kt rej b dziemy uk ada podesty powinna by delikatnie nachylona, aby zapobiec zatrzymywaniu si wody na
podestach (1-2%). Spadek musi przebiega wzd u desek w kierunku od ciany budynku. Podesty powinny znajdowa si na po redniej
warstwie o grubo ci 3-5 mm (np. z tworzywa sztucznego) odpornego na czynniki atmosferyczne.

2. Uk adanie podest w
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Mocowanie podest w nale y rozpocz od odpowiedniego rozplanowania powierzchni (np. szkic odr czny) w celu jak najlepszego
dopasowania i minimalizacji koszt w budowy tarasu. Nale y zwr ci r wnie uwag na szeroko powierzchni, kt r chcemy pokry
podestami. Powinni my j zmierzy w dw ch kierunkach uk adania podest w tak by ustali ewentualne doci cia ostatnich podest w.
Nale y tak dopasowa d ugo i szeroko zabudowywanej powierzchni, aby doci cia wykonywa w szczelinie pomi dzy deskami lub
za ryglem, do kt rego montowane s aty podestu (rys. 3). W przypadku zw ania/skracania podest w, konieczne jest wcze niejsze
wyj cie z podestu cznik w metalowych tak aby nie uszkodzi z b w pi y. Miejsce przeci cia zabezpieczy odpowiednim impregnatem.
Monta tarasu zaczynamy od strony domu. Pierwszy rz d podest w nale y wyr wna za pomoc poziomicy i oddali o ok. 10 mm od
ciany (rys.2).

Dystans
10 mm

Zalet tego typu podest w jest, to e mo na je uk ada na niewyko czonej p ycie balkonowej zamiast p ytek lub przykry podestami
stare p ytki balkonowe o w tpliwych ju walorach estetycznych. Takie wyko czenie, mimo i nie jest trwale przymocowane do
powierzchni (balkonu, tarasu), jest stabilne. Jego monta i demonta przebiega szybko i sprawnie.
Przyk ady u o enia podest w

A.
Podest 50x50
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B.
Podest 50x100

Linie ci cia
UWAGA !!!
Deski podestu musz zawsze spoczywa na min. 2 legarach.

C.
Podest 50x50
Podest 50x100
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4. Obrze e tarasu
Obrze e tarasu mo na wykona poprzez ob o enie deskami tarasowymi i przykr cenie ich za pomoc wkr t w ze stali
nierdzewnej. Obrze e tarasu mo na wykona r wnie przy u yciu innego materia u, np. kamie . Nale y pami ta przy
tym o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej przynajmniej 1 cm (rys.4).

5. Piel gnacja i zasady u ytkowania drewnianych taras w
Aby cieszy si pi knym tarasem przez d ugie lata nale y odpowiednio o niego zadba i przestrzega poni szych
zalece dotycz cych konserwacji i czyszczenia.
Taras nie mo e by u ytkowany w obuwiu z ostro zako czonymi twardymi obcasami. Nale y unika korzystania z tarasu bez
obuwia - drzazgi i zadziory drewna mog spowodowa obra enia.

min. 10

Codzienna piel gnacja polega na usuwaniu li ci, piasku i innych zanieczyszcze z tarasu, w tym r wnie przedmiot w metalowych
(np. kapsli). Zanieczyszczenia mog powodowa przebarwienia i uszkodzenia powierzchni tarasu.
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Do czyszczenia nie u ywa myjek ci nieniowych (rys.5) - prowadzi to do usuni cia wszystkich pow ok ochronnych.
Gruntowne czyszczenie nale y wykona za pomoc wody i odpowiednich narz dzi szczotkuj cych (mi kkich, rys.5). Szczeg lnie
wa ne jest czyszczenie szczelin pomi dzy deskami i ryfli w deskach, gdy osadzaj cy si w nich brud prowadzi do
tamowania wilgoci. Wykwity ywicy nale y zmy terpentyn .
W okresie zimowym nale y od nie a taras. Nie wolno stosowa soli, ani innych rodk w chemicznych. D ugotrwa e zaleganie
niegu i powolne topnienie mo e powodowa degradacj powierzchni impregnatu na o onego fabrycznie na deski, powoduj ce
takie skutki jak uszczenie, odparzenie, wymywanie powierzchni impregnatu.

Ze wzgl du na obni on wilgotno powietrza w okresie zimowym, a co za tym idzie przesychanie drewna (kurczenie si ),
po sezonie zimowym nale y sprawdzi i ewentualnie dokr ci poluzowane wkr ty.
Nale y umo liwi powierzchni tarasu szybkie i ca kowite wysychanie.
Zaleca si , nie rzadziej ni raz w roku, ( a w przypadku obiekt w u yteczno ci publicznej - odpowiednio cz ciej) gruntown
konserwacj powierzchni tarasu, polegaj c na dok adnym oczyszczeniu jego powierzchni, osuszeniu i od wie eniu poprzez
naniesienie ochronnej pow oki. Do konserwacji tarasu mo na u ywa impregnat w przeznaczonych do nanoszenia na gatunek
drewna, z kt rego zosta wyprodukowany taras. Przed konserwacj nale y wykona pr b " w niewidocznym miejscu.
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Zakres wy czony z gwarancji:
Uszkodzenia powsta e w wyniku zdarze losowych lub innych okoliczno ci niezale nych od producenta
Wady wynikaj ce z monta u, konserwacji lub eksploatacji desek tarasowych w spos b niezgodny z Instrukcj Monta u
Wady wynikaj ce z niew a ciwych warunk w transportu lub przechowywania
Widoczne wady zamontowanych desek; deski z widocznymi wadami nale y zwr ci do Sprzedawcy przed u o eniem, w celu wymiany na nowe
Naturalne r
R

nice kolorystyczne lub strukturowe, kt re mog wyst pi w obr bie danego gatunku, sortu lub partii produkcyjnej

nice w grubo ciach oraz szeroko ciach desek mniejszych ni 10% wymiar w katalogowych, a wynikaj ce z w a ciwo ci higroskopijnych drewna

Uszkodzenia desek (tak e zarysowania) wywo ane dzia aniem czynnik w zewn trznych, w tym mechanicznych np. twardych lub ostrych przedmiot w , pazur w zwierz t, przesuwaniem przedmiot w po deskach
Zmiany barwy drewna, w tym szarzenie desek wynikaj ce z naturalnego starzenia si materia u drzewnego, dzia ania promieni UV, czynnik w atmosferycznych, oraz nieodpowiedniej konserwacji.
Zmiany wizualne desek na skutek wykwit w ywicy oraz soli mineralnych
Wykrzywianie oraz wypaczanie si desek w wyniku zmian warunk w atmosferycznych
Wypadanie s k w, p kni cia desek oraz tworzenie si drzazg na powierzchni desek
Przebarwienia elewacji oraz innych element w s siaduj cych z deskami tarasowymi, b d ce efektem wyp ukiwania si impregnatu
Zmiany spowodowane dzia aniem t uszczu, czynnik w chemicznych lub biologicznych
Wady i uszkodzenia ( z kt rymi klient zapozna zi przy odbiorze produktu) z powodu kt rych obni ono cen
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