MONTAGE INSTRUCTIE

Terrasdelen
Houten en massieve terrasdelen
(tweezijdig
gebruiken)
2,1x14,5
cm - te
Composiet
n  Bij voorkeur toe te passen op een verharde ondergrond.
n  Elephant Professional Massieve Dekdelen kunt U, net als hardhout, rechtstreeks schroeven* op de onderregels. Wij adviseren hardhouten onderregels in de afmetingen 45x68 mm of 45x90 mm.
n  Bij toepassing direct op tuingrond altijd gebruik maken van piketpalen
40x40 mm met slotbouten tegen de regels, of stoeptegels onder de regels
als fundering. In dat geval eerst de grond egaliseren en eventueel onkruid
verwijderen en gebruik maken van “anti-worteldoek” om groei van nieuw
onkruid zo veel mogelijk te voorkomen.
Bij gebruik van stoeptegels:
Leg secuur de tegels neer met een hart op hart afstand van 50 cm. Daarop
legt U de onderregel in het midden van de tegel (Afb: A1, A2).
Bij gebruik van piketpalen:
Maak gebruik van een uitzettouw,dat U precies spant waar de onderregel moet
komen. Vervolgens plaatst U iedere 50 cm langs het uitzettouw een piketpaal
van 40x40 mm op de gewenste hoogte. Let op dat de paal minimaal 1/3e in
de grond gaat met een minimum van 50 cm. Daarna monteert U de onderregel
aan de palen met slotbouten M8 (voorboren met 9 mm). Dit herhaalt U voor
iedere onderregel op een afstand van maximaal 40 cm van de vorige onderregel (Afb: B1, B2).
n  De onderconstructie (regels) dient goed uitgelijnd en waterpas gesteld te
worden om een strak resultaat te bereiken.
n  *Schroeven; wij adviseren gebruik te maken van Elephant geharde roestvrij
stalen vlonderschroeven
4x50 mm met verzonken platte kop en de delen en regels 2,5 mm voor te
boren. Zorg ervoor dat de platte kop van de schroef precies gelijk ligt aan
de oppervlakte van de delen. Voor de positie van de schroeven adviseren wij
circa 35 mm, gemeten vanuit beide zijkanten van de zichtzijde en minimaal 5
cm vanaf de kopse einden van de dekdelen.
TIP: let goed op de kracht van Uw schroefmachine
n  De kopse einden van de terrasdelen minimaal 2 cm vrijhouden van muren
en obstakels. Beide uiteinden van de delen maximaal 10 cm laten uitsteken
over de 1e en laatste onderregel. Aan het begin en einde telkens twee balken op een hartafstand van 18 cm aanbrengen.
n  Om de (geringe) lengtewerking van de delen op te kunnen vangen, dient U
bij toepassing van meerdere delen in de lengterichting van het terras tussen
de kopse einden een opening te houden van circa 5 mm. In dit geval adviseren wij een extra onderregel toe te passen ter ondersteuning van beide
einden van de dekdelen.
n  Zorg dat het terras in de lengterichting van de terrasdelen iets afloopt
onder een lichte hellingshoek van circa 1cm per strekkende meter zodat het
regenwater van het terras afvloeit.
n  Aangezien de werking in de breedte te verwaarlozen is, kunnen de delen op
slechts enkele millimeters (3-5 mm) naast elkaar gemonteerd worden. Door
de afwaterende schuine langszijden is de onderconstructie niet zichtbaar.
n  De delen zijn tweezijdig toepasbaar; U kunt kiezen voor een wisselende
dosse houttekening of de geborstelde zijde.
n  Elephant Professional Massieve Dekdelen zijn voorzien van CE markering en
Brandklasse B1 certificering en derhalve ook toe te passen op bijvoorbeeld
balkons en galerijen.
n  Niet geschikt voor dragende constructies.
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