TERMOSAARE TERRASSILAUA

PAIGALDUSJUHEND

Enne paigaldustöid veenduge, et kasutatavad tööriistad oleks hooldatud ning teravad. Nüri saag
rebib puitu ning võib põhjustada selle pragunemist. Termopuidu saagimisel eraldub väikesi
tolmuosakesi, mistõttu soovitame kasutada kaitsemaski.
TUGIKONSTRUKTSIOON
Terrassilaudade paigalduse juures palume tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
•

•
•

Kindla konstruktsiooni saavutamiseks peavad tugitalad e. laagid olema stabiilselt
kinnitatud. Tugitalade paksus peab olema vähemalt kahekordne terrassilaua paksus.
Terrassilaudade alla paigaldatud laagide vahe võiks olla 400-450 mm. Selline vahe on
optimaalne kruvikinnitusteks. Suurema vahe puhul võivad lauad „läbi vajuda“ ja puidu
sisemistest pingetest kaarduda;
Vee äravooluks on vajalik kaldenurk ligikaudu 1 cm meetri kohta.
Umbrohu kasvama hakkamise vältimiseks on soovitav maapind katta spetsiaalse riidega

VAHEKAUGUS LAUDADE VAHEL
Sõltuvalt aastaaegadega koos vahelduvast temperatuurist ja õhuniiskusest paisuvad ja
tõmbuvad lauad kokku. Seda silmas pidades tuleb paigaldamisel pidada kinni järgnevatest
reeglitest:
• Laudade vahekaugus peab olema 5 -10 mm. See tagab laudadele piisava ruumi paisumiseks
kokkutõmbumiseks vastavalt ilmastikutingimustele, ilma et lauad seejuures kahjustada
saaksid.
• Juhul, kui kaetav ala ulatub seinani või muu paigalseisva takistuseni, siis peab äärmise laua
ja selle seina / takistuse vahele jääma vähemalt 10 mm.
KRUVIDEGA KINNITAMINE
•
•
•
•

Puurige laudadesse kruviavad. Kruvide soovitatav diameeter 5 -7 mm.
Iga alustala kohal tuleb laud laiuses kinnitada kahe kruviga, millede pikkuseks on
vähemalt kahekordne laua paksus.
kinnitamisel kasutada vaid roostevabu kruvisid, et oleks tagatud nende pikk ja
roostetamiseta kasutusiga.
Ava ja laua otsa vahekaugus peab olema maksimaalselt 5-7 cm ja minimaalselt 2 cm, et
vältida kõverdumisi.

Terrassilaudade valikus loetakse fassaadpinnaks peenrihveldatud poolt. Hööveldamisel jälgitakse, et
puidu südamik paikneks just peenrihveldatud poolel, sest vastasel juhul võib puit väliskeskkonna
mõjudest (vihm, päike jt.) tingitult risti-suunaliselt kaarduda. Kui fassaadpinnana on kasutatud
peenrihvelpinda, siis kaarduvad laua ääred allapoole. NB! 95 mm lauda võib paigaldada nii üht- kui
ka teistpidi, sest kitsa laua kaardumine on minimaalne ja jääb nähtamatuks.
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VIIMISTLUS
Lisamaks terrassilauale vastupidavust ja looduslikku naturaalset värvitooni, soovitame paigaldamise
eel katta laua mõlemad pooled puiduõliga. Paigaldamise järel veenduge, et terrassi fassaadpind on
tolmuvaba ja puhas ning katke see veel teisegi õlikihiga. Puiduõli on hea kaitse UV-kiirte eest ning
tagab terrassile pikaajalise kauni värvuse. Terrassilaua mõlema poole õlitamine tõstab materjali
stabiilsust ja teeb selle ilmastikuoludele vastupidavamaks. Kord paari-aasta jooksul soovitame katta
terrassilauad värske õlikihiga, et säiliks termopuidu kaunis värv.
Terrassi puhastamiseks võib kasutada ka survepesurit. Seejuures jälgige, et veejuga vähemalt 1m
kõrguselt terrassile suunatakse. Liig tugev veejuga võib terrassi fassaadpinda kahjustada.
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