Montaż desek fiberon®
www.fiberon-europe.com
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń spowoduje utratę gwarancji
Odstęp między deskami

Przed montażem
1. Deski tarasowe fiberon® są przeznaczone do użytkowania
pieszego na zewnątrz.
2. Do momentu montażu, deski powinny być zabezpieczone
przed działaniem światła i wody. Można osłonić je
nieprzeźroczystym i nieprzemakalnym brezentem.
3. Unikać uszkodzeń mechanicznych podczas rozładunku.
Przenosić, trzymając je pewnie za krawędź i układać na
płaskiej powierzchni.
4. Deski są przeznaczone wyłącznie do budowy tarasów NA
ZEWNĄTRZ. Nie mogą być zastosowane jako deski
konstrukcyjne.
5. Dopuszczalna odchyłka wymiarowa długości desek wynosi +
3cm. Dostarczane są one z zapasem długości, ich brzegi
powinny być przycięte przed montażem.
6. Do obróbki i montażu używa się standardowych narzędzi i
materiałów do drewna (zalecany węglik wolframu).
7. Ścinki mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami
budowlanymi.
8. Jeżeli chodzi o wykonanie struktury tarasu odpowiedniej od
jego przeznaczenia (przydomowy lub użyteczności publicznej),
zalecamy zastosowanie się do instrukcji DTU 51-4
(powierzchnie zewnętrzne z drewna).
Rozstaw legarów
Ze względu na konieczność wentylacji, nie wolno nigdy układać
desek bezpośrednio na ziemi.
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Aby uwzględnić dylatacje spowodowane różnicami temperatur oraz
umożliwić odprowadzanie wody lub śniegu, należy zachować
następujące odstępy:
• Pomiędzy krawędziami desek: 5mm (Rys. c)
• Pomiędzy końcem deski i ewentualną ścianą: 6mm (Rys.
c)
• Pomiędzy końcami desek: zob. tabelę obok*
* Współczynnik rozszerzalności liniowej wzdłużnej = 0,036mm/°C
* Odstępy są podane w mm
W wysokiej temperaturze deski ulegają rozszerzeniu. (W przeciwieństwie do
drewna)

Przykład: 15°C w dniu montażu, maksymalna temperatura w regionie
wynosi 35°C. Czyli dla deski o dł. 3,6m, dylatacja wynosi (35-15= 20°C =
2,5mm maksimum)

Z reguły, zalecamy pozostawienie odstępu 3mm na końcu
deski.
Odstęp między krawędziami

Odstęp między końcami

Zalecamy stosowanie impregnowanych sosnowych legarów lub
belek klasy 4 CTB-B+ chronionych taśmą bitumiczną. Należy
ułożyć je prostopadle do kierunku desek tarasowych, w odstępach
nie większych niż 40cm dla użytku przydomowego (Rys. a) i
30cm dla celów handlowych lub użyteczności publicznej.
Gdy deski tarasowe układane są po przekątnej, należy zmniejszyć
o 10cm rozstaw legarów (Rys b).

Rys. c

Rys. d

Zachowanie właściwych odstępów:
• Umożliwia lepszą wentylację
• Umożliwia usuwanie odpadów organicznych
• Odpowiada warunkom określonym w gwarancji wyrobu
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Montaż na legarach na podporach
Montaż na legarach na wylewce betonowej
Uwaga: Nie stosować legarów z kompozytu drewna!
Dla zapewnienia właściwej wentylacji legary powinny mieć grubość
co najmniej 28mm.

Minimalna wysokość H, konieczna dla poprawnej instalacji tarasu
powinna przekraczać 6cm.
Legary powinny być przytwierdzone do podłoża kołkami do
wbijania. Rozmiar kołków uzależniony jest od wysokości legara. Z
reguły, długość kołka powinna być równa 2,5-krotnej wysokości
mocowanego legara.
Kołki powinny być wbijane w odstępach co najwyżej 80cm.
Co 40cm należy rozmieścić odpowiedniej wysokości klocki, aby
umożliwić swobodny przepływ wody pod legarami i zapewnić
prawidłową wentylację.
Zalecamy ułożenie na lagarach taśmy bitumicznej Bitudeck®,
która wyciszy odgłos kroków i zabezpieczy legary przed
spływającą wodą deszczową.

W przypadku konstrukcji tarasu na podłożu niestabilizowanym typu
żwir, piasek lub ziemia, zalecany jest montaż na podporach.

Podpory powinny być równomiernie rozstawione pod legarami.
Gęstość ich rozmieszczenia uzależniona jest od grubości lagara.
Dla instalacji przydomowej zalecane rozmieszczenie to:
Legary o grubości 30 – 40 mm = 1 podpora co 40cm
Legary o grubości 40 – 50 mm = 1 podpora co 50cm
Legary o grubości 50 – 60 mm = 1 podpora co 60cm
Legary o grubości 60 – 70 mm = 1 podpora co 75cm
Legary o grubości 70 – 80 mm = 1 podpora co 90cm

Nie blokować przepływu powietrza pod deską tarasową. Zapewnić
wentylację pod powierzchnią tarasu i drenaż powierzchni
nośnej. Unikać kondensacji, niewystarczająca wentylacja
spowoduje utratę gwarancji.

Na nieregularnym podłożu zalecamy wylanie chudej zaprawy, aby
stabilnie osadzić podpory. Pamiętaj, aby przed ustawieniem
podpór rozłożyć matę z geowłókniny o minimalnej gęstości
100gr/m2, która powstrzyma wzrost roślinności.
Legary powinny być przytwiedzone wkrętami do podpór.

Jeżeli długość legarów przekraca 3m, zaleca się zamontowanie
poprzecznic. Umocowane między legarami, pozwolą utrzymać je w
linii i uniknąć ich wypaczania.
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Montaż desek fiberon® przy użyciu klipsów COBRA®
Klips COBRA®, łatwy i szybki w montażu to system niewidocznych
mocowań, opracowany specjalnie do desek kompozytowych
fiberon®. Klips COBRA®, dzięki zaczepom usytuowanym na
skrzydełkach zapewnia doskonałe zablokowanie deski. Powstaje
stabilny i bezpieczny taras.

UWAGA NA MOMENT OBROTOWY Delikatnie dokręcać żeby
spłaszczyć klips i przymocować deskę, unikać wysokiego momentu
obrotowego, aby nie uszkodzić łba śruby.
LEGARY Z DREWNA EGZOTYCZNEGO: Aby przykręcić klips
COBRA® wkrętem Inox do legara należy koniecznie wykonać
wstępne nawiercenie. Do legarów z impregnowanej sosny można
przykręcać bezpośrednio (bez wstępnego nawiercania).

1. Piewszą deskę ułożyć w odległości 6mm od ściany
2. Wiertłem 3mm nawiercić wstępny otwór i używając wkrętów do
kompozytu przytwierdzić deskę do legaru. Wkręt powinien
znajdować się w odległości 25mm od krawędzi deski. Nie
ustawiać wysokiego momentu obrotowego.
3. Wsunąć klipsy COBRA® w rowek i ustawić je dokładnie na
legarach (Rys. 1).
4. Ułożyć kolejną deskę, rozpoczynając od jednego brzegu tarasu
posuwać się ku drugiemu, jednocześnie wsuwając klipsy w
rowki (Rys. 1 bis). Klips COBRA® gwarantuje utrzymanie
minimalnego wymaganego odstępu 5mm.
5. Deska jest odpowiednio ułożona. Posługując się dostarczoną
nasadką przykręcić klips COBRA®. Nie ustawiać wysokiego
momentu obrotowego (sprzęgło wiertarki miękko ustawione)
(Rys. 2). Pobijać deskę drewnianym młotkiem, aby docisnąć
klips w poprzedniej desce (Rys. 3). Powtarzać operację dla
każdej deski.
6. Dopasować ostatnią deskę przycinając ją piłą tarczową i
przymocować wkrętami do kompozytu.
7. W razie potrzeby przyciąć deskę, aby zrobić listwę
wykończeniową.

Wymiana desek
Klips COBRA® pozwala połączyć dwie stykające się końcami
deski.
Umożliwi to wymianę deski o zniszczonej
powierzchni bez konieczności demontażu
całego tarasu.
Deski fiberon® są w pełni dwustronne.
Możliwe jest zatem przełożenie pojedynczej
deski na drugą, niezniszczoną stronę.

1. Odkręcić klipsy COBRA® mocujące przewidzianą do
przełożenia/wymiany deskę (łącznie z klipsami łączącymi z
deskami A i B) i przesunąć je w rowki desek A i B (Rys. 1’)
2. Przełożyć deskę na właściwą stronę (lub ułożyć nową) i
ponownie ustawić klipsy na legarach, przesuwając je w
rowkach (posłużyć się np. śrubokrętem) (Rys. 2’).
Ponownie przykręcić klipsy korzystając z dostarczonej
nasadki.

A

B
Rys. 1’

(Rys. 1 bis)
Rys. 1

Rys. 1 bis

Rys. 2’

Rys. 2

Dostarczana jest specjalna nasadka
ułatwiająca przykręcenia klipsa
między dwiema deskami.

Rys. 3
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Montaż przy użyciu wkrętów do kompozytu Cobra®
Zaleca się stosowanie wkrętów Cobra® pokrytych wysokiej jakości
powłoką antykorozyjną. Unikać wkrętów galwanizowanych.
Deski należy wstępnie nawiercić wiertłem 3mm w miejscach
mocowania, w odległości nie większej niż 25mm od krawędzi.
Wstępne nawiercenie, mimo, że nie jest konieczne, pozwoli
uzyskać lepszy efekt końcowy. Wkręcać wkręt prostopadle do
tarasu i na równo z jego powierzchnią (Rys. e).

Motyw szczotkowania powtarza się co 90cm na całej długości
deski. Aby ułatwić określenie pożądanego kierunku układania
(kierunek zgodny lub przeciwstawny), na krawędzi każdej deski
nadrukowana jest strzałka wskazująca kierunek szczotkowania.
Na etapie przygotowywania montażu tarasu należy zdefiniowć
pożądany efekt używając wskaźników kierunku szczotkowania.
Pozwoli to na płynność pracy i da gwarancję, że deski układane są
w odpowiednim kierunku.
Listwy wykończeniowe
Posługując się piłą tarczową wyrównać deski na końcu tarasu i
wkrętami Cobra® przymocować listwę wykończeniową co 40cm
(do każdego legara lub do belki), pamiętając o pozostawieniu 3mm
szpary dla naturalnej dylatacji deski (Rys. i).

Rys. e

W trakcie wkręcania, wokół łbów wkrętów mogą zbierać się drobiny
materiału. Dla eleganckiego wykończenia zaleca się stosowanie
wkrętów do kompozytu Cobra®. Wkręty te zapobiegają zbieraniu
się drobin materiału wokół łbów i podnoszą jakość powierzchni
(Rys. f)

Rys. f

Deski mocowane są dwoma wkrętami na obu końcach i
pojedynczym wkrętem do każdego legara (Rys. g). Deski fiberon®
zostały tak opracowane, aby zminimalizować ilość użytych wkrętów
i skrócić czas montażu.
Rys. i

Kilka istotnych punktów
Rys. g

•

Szczotkowana powierzchnia desek fiberon® Professional
posiada określony kierunek. Można stworzyć różnorodne wzory,
układając deski zgodnie
lub przeciwstawnie do kierunku
szczotkowania (Rys. h).

Nie używać desek fiberon® do wykonania stanowisk
zakotwiczenia dla osłon basenowych, lamp ogrodowych i
słupków ogrodzeniowych.

•

Wbudowanie oświetlenia lub słupków
zachowania szczeliny dylatacyjnej.

•

Słupki wiaty basenowej lub barierek nie powinny być
osadzone na deskach niekonstrukcyjnych.

•

Koła powinny przesuwać się po szynach, a nie
bezpośrednio po deskach.

•

Odradzamy użycie listwy wykończeniowej do obudowy
basenu na linii wody. Należy przewidzieć kamienny
krawężnik

•

Mogą wystąpić różnice w zabarwieniu poszczególnych
partii desek, gdyż do produkcji używa się drewna
różnorakiego pochodzenia. Zanikną one z upływem
czasu.

Szczotkowanie desek

Ukierunkowanie desek w trakcie montażu
Kierunek zgodny

Kierunki przeciwstawne

wymaga

Rys. h
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