PLASTIKINIŲ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REKOMENDACIJOS
Bendra informacija
Lentas galima apdirbti įprastais medžiui ar metalui skirtais įrankiais.
Žemiau aprašyti atstumai tarp lentų pritaikyti montavimui 20℃ temperatūroje.
Lentos pagamintos iš perdirbto plastiko, todėl gali pasitaikyti nedideli atspalvių ir paviršiaus struktūros
skirtumai, tačiau tai nelaikoma gamybiniu broku. Produkto matmenų nuokrypis yra +-3%.
Nelaikykite nesumontuotų gaminių saulėje - gaminiai gali deformuotis.

Techninės specifikacijos
Gaminys

Storis
cm
Terasinė lenta
2,8
Gulekšnis
4,5
*Maksimalūs gaminių ilgiai

Plotis
cm
19,5
10,5

Ilgis*
cm
300
280

Svoris
kg/m3
26
42

Svoris
kg/m
5,1
3

Spalva
Ruda, juoda
Pilka, ruda

50
0,4

75
1,0

100
1,6

125
2,2

150
3,0

Lenkimo bandymas
Apkrova
Išlinkimas

kg
mm

Testo aprašymas:
Dvi terasinės lentos, prigręžtos prie kas 30 cm sumontuotų gulekšnių, vienu metu per visą lentos ilgį buvo
spaudžiamos 10 cm pločio įspaudikliu. Išlinkimo rezultatu buvo laikomas kelių bandymų vidurkis.
Aplinkos temperatūra testo metu buvo 16℃. Aukštesnėje temperatūroje išlinkimas gali būti didesnis.

Montavimo medžiagos
Terasinės lentos
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Gulekšniai
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Pasiruošimas montavimui
Prieš pradedant montuoti terasines lentas turi būti sumontuotas atsparus šalčiui ir svorį išlaikantis pamatas.
Nuo pastato turėtų būti 1,5-2% nuolydis vandeniui nutekėti.

1 žingsnis________________________________________________________________
Gulekšnius klokite ilgąja kraštine į viršų ant pagrindo ne
toliau kaip 300 mm vieną nuo kito.
Nuo sienų ar kitų vertikalių konstrukcijų palikite ne mažesnį
nei 20 mm tarpą.
Gulekšnių sudūrimo vietos turi kaitaliotis. Tuomet gulekšniai
tvirtai susijungia ir terasinės lentos nesikraipo.
Gulekšnius sudėkite taip, kad lentos tvirtai pasidėtų kraštuose
ir ties gulekšnių sudūrimo vietomis.

2 žingsnis________________________________________________________________
Gulekšnius sujunkite vieną su kitu iš abiejų pusių sugręžiant
sujungimo plokšteles. Gulekšnių nereikia prigręžti prie
pamato.
Plastikinių gulekšnių ilgis svyruoja
priklausomai nuo temperatūros, todėl
terasinės lentos paklojus turi būti iškart
prigręžtos prie gulekšnių.
Gulekšnių konstrukcija negali būti didesnė nei 6x6 m. Jei
plotas didesnis, reikia montuoti atskiras konstrukcijas
paliekant tarpą išsiplėtimui.

3 žingsnis________________________________________________________________
Klokite pirmą lentų eilę ant gulekšnių. Nepamirškite palikti
ne mažesnį nei 20 mm tarpą nuo sienų ir kitų vertikalių
konstrukcijų.
Terasinės lentos kraštas negali išlįsti iš gulekšnio daugiau nei
20 mm.
Terasinių lentų sudūrimo vietose
palikite ne mažesnį nei 6 mm tarpą
tarp lentų.
Mažiausiai 6 mm tarpas tarp lentų
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4 žingsnis______________________________________________________________
Lentas prigręžkite prie gulekšnių. Tinka standartiniai
medsraigčiai
(pvz.
Torx,
V2A,
4.5x60
mm).
Rekomenduojame iš anksto išsigręžti skyles lentose ir,
priklausomai nuo medsraigčio galvutės dydžio, įgilintoju
praplatinti skylę galvutei. Taip pat galima naudoti
medsraigčius įleidžiama galva.
Visas lentas prie gulekšnių
tvirtinkite dviem medsraigčiais.
Lentas klokite šachmatiškai.
Tarp lentų eilių palikite mažiausiai 6
mm tarpą.

5 žingsnis________________________________________________________________
Užbaigimui galite naudoti, plastikines terasines
lentas, plastikinius palisadus, plastikinius vejos
bortelius.
Užtikrinkite, kad vanduo galėtų laisvai nutekėti.

Dėkojame, kad naudojatės gaminiais iš perdirbto plastiko!
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