Montážní návod WPC „Unvoc“
Charakteristické vlastnosti materiálu
- Mírné rozdíly v barvách a povrchových rozdílech mohou nastat kvůli nepatrným
rozdílům v surovinách nebo povrchové úpravě při výrobě.
- Doba skladování na místě realizace se doporučuje cca 48 – 72 hodin před
samotnou pokládkou. Tím zajistíte dostatečnou aklimatizaci materiálu. Montáž se
nedoporučuje při teplotách 0 °C a nižších.
- Terasová prkna musí být alespoň 25 mm a výše nad zemí. Podkladové hranoly
nesmějí ležet na samostatném podkladu, ale na příslušeném příslušenství (dlaždice,
terče, gumové nebo plastové podložky). Přímý kontakt mezi terasovým systémem a
terénem musí být za každou cenu vyloučen.
- Podloží pod terasovým systémem je potřeba zhutnit. Ideální podklad je
vybetonovaná základna, štěrk nebo zhutnělá hlína.
- Než začnete s montáží, ujistěte se, že existuje rovinná základna a odstraňte
všechny plevele. Aby se zabránilo růstu plevele, doporučujeme položit pod
konstrukční hranoly tkaninu. Ujistěte se, že základna je čistá, suchá, stabilní, pevná a
hladká - sklon 1 – 1,5 % zajišťuje správné odvodnění vody.
- Výrobek WPC není vhodný pro uzavřené a vlhké prostory bez větrání vzduchu a
prostředí s výraznou změnou teplotní změny (např. sauny).
- Dodržení montážního postupu je při realizaci terasy velmi důležité. Nesprávná
montáž může způsobit menší trvanlivost nebo poškození prvků terasy. Před instalací
zkontrolujte kvalitativní stránku materiálů. Pokud se objeví některé nedostatky, je
potřeba je nahlásit před samotnou montáží.
Při nedodržení těchto pokynů a jejich zjištění se následně na terasový systém WPC
nebude vztahovat záruka.

Montáž
Příprava podkladové konstrukce, montáž terasových prken, upozornění
- Připravte zhutnělý podklad (beton, štěrk, zhutnělá hlína). Zajistěte dobré
odvodnění. Z tohoto důvodu položte podklad s mírným přechodem od 1% do
1,5% ve směru odvodnění. Dodržujte u stěn, obrubníků a krajů terasy cca 2-3 cm
kvůli možné roztažnosti dřevo-plastových materiálů.
- Udržujte vzdálenost mezi jednotlivými podkladovými hranoly ve středové ose ve
vzdálenosti 40 cm.
Upozornění:
- Podkladové hranoly by měly být upevněny pomocí šroubů ke svému podkladu
(např. betonová dlaždice). V případě použití retifikačních terčů, podložek, by měly být
hranoly upevněny k tomuto příslušenství taktéž.
- Pokud jsou podpěrné nosníky položeny vedle sebe, ujistěte se, že se překrývají
alespoň o 10 cm.
- Vezměte prosím na vědomí, že je nutné, aby terasa byla namontována se
sklonem. Tím se zabrání hromadění vody na povrchu terasy a zvyšuje se životnost
terasového systému.
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Po přípravě základní plochy a podkladové konstrukce postupujte podle následujících
kroků zobrazených níže:

Upozornění:
-

-

Ujistěte se, že pod jedním terasovým prknem je dvojitý podkladový hranol a to
zejména v místě, kde dochází k napojení dvou terasových prken. Nedovolte,
aby dva kusy terasových prken v napojení nebyly dostatečně zajištěny, tj. je
potřeba použít dvojici podkladových hranolů.
U terasových prken WPC při svém užívání na hotové terase může docházet
k jejich roztahování a smršťování. Jedná se cca o 0,3 – 0,5 % na délku 1m.
Tento jev závisí na různých povětrnostních podmínkách. Z tohoto důvodu musí
být terasa instalována dilatacemi.

Níže jsou zmíněny 2 důležité příklady:
-

V průběhu montáže je nutná vzdálenost nejméně 30 mm od stěn nebo jiných
překážek umožňující rozšiřování produktů WPC.
Používáte-li délku terasového prkna o délce 4000 mm, vzdálenost mezi
koncovými body musí být na základě výpočtu nejméně 15 mm.
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Dokončení terasy
Dokončení terasy u systému „Unvoc“ se provádí pomocí ukončovacích lišt ve tvaru L.
Postupujte následovně:
- Ukončovací lištu tvaru L položte na část terasy, lištu přichyťte pomocí vrutů.
Vzdálenost mezi použitými vruty musí být maximálně ve vzdálenosti 30 cm od
sebe.

Informace k reklamacím
Pokud je terasový systém nebo jedna z jeho částí neodborně instalována dle
návodu na montáž Unvoc, nárok na takovou reklamaci bude považován jako
neoprávněný.
Případné reklamace se vztahují na výrobní závady materiálu. Zřetel nemůže být
brán na chyby, které vzniknout při samotné montáži, tj. např. obrobení materiálu
nebo chybnou úpravu materiálu anebo užíváním terasy – mechanické poškození
terasových prken.
Záruka terasového systému Unvoc je v zákonné době 2 let.
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