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Laat EVA-LAST® I-series niet in de verpakking buiten
liggen. Alvorens te beginnen met plaatsen dient de
verpakking (indien aanwezig) verwijderd te worden.
Controleer de producten direct na het verwijderen van
de verpakking. Beschadigingen na montage vallen
buiten de garantie. Laat de losse delen minimaal 24 uur
acclimatiseren alvorens u begint (niet in de volle zon, in
regen of bij temperaturen onder de 5 graden). Geringe
afwijkingen in maat, kleur, structuur en afwerking
kunnen voorkomen en zorgen voor een natuurlijke
uitstraling. Deze verschillen zijn natuurlijk en hebben
geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid en zijn
geen reden voor afkeur. Er kan kleuronderscheid zijn
tussen de delen.
HOE DIENT UW TERRAS GEPLAATST TE WORDEN
Bij de verwerking van EVA-LAST® I-series kunt u dezelfde
gereedschappen gebruiken als voor de verwerking van
hout. Nodig zijn; boormachine, schroevendraaier, bitje,
Hulk RVS S9 clips, RVS schroeven, waterpas, winkelhaak
en fijne zaag. Alle schroefverbindingen altijd voorboren
ook in uw onderligger. Gebruik alleen originele Hulk RVS
S9 clips en schroeven (apart verkrijgbaar).
EVA-LAST® I-series niet gebruiken als dragende constructie. Het
terras dient geplaatst te worden op een (ver)harde egale ondergrond [1] van beton of tegels van minimaal 30x30cm. Bij gebruik van
piketpalen i.c.m. hardhouten onderregels [2]: Maak gebruik van een
uitzettouw, dat u nauwkeurig spant waar de onderregel moet komen.
Vervolgens plaatst u iedere 50 cm langs het uitzettouw een piketpaal
van 40x40mm op de gewenste hoogte. Let op dat de paal minimaal
1/3e in de grond gaat met een minimum van 50cm. Daarna monteert
u de onderregel aan de piketpalen met slotbouten M8 (voorboren met
9mm). Dit herhaalt u voor iedere onderregel op een tussenafstand van
maximaal 45cm van de vorige onderregel [B1 & B2]. De afstand tussen de tegels mag maximaal 50cm bedragen. Grind, gravel, zand, gras
en andere niet (ver)harde materialen zijn niet geschikt als ondergrond.
Er mag geen water onder uw terras blijven staan. Om de eventuele
groei van onkruid te voorkomen adviseren wij worteldoek te gebruiken. De afwatering van het terras in de lengte richting (minimaal 2%)
is belangrijk, zorg ervoor dat er geen water op of onder het terras kan
blijven staan. De hoogte van de onderligger aanhouden als minimale
ruimte tussen de delen en de ondergrond. Dit om een goede luchtcirculatie te waarborgen. Zorg voor voldoende ruimte (minimaal 1,5cm)
rondom uw terras om eventuele uitzettingen op te vangen. Directe
aansluitingen met bijvoorbeeld gras, grond, gravel, stenen, grind en
andere obstakels moet beslist voorkomen worden.
MONTAGE INSTRUCTIE ONDERLIGGERS
Gebruik bij voorkeur hardhouten onderliggers van b.v. 45x68mm
om uw delen op te bevestigen. De onderliggers op egale (ver)harde
ondergrond bevestigen. Leg onderliggers nooit rechtstreeks op of in
water, grond, gras of andere niet (ver)harde materialen. Onderliggers
dienen maximaal 45cm van elkaar te liggen, overschrijding hiervan is
niet toegestaan. Wanneer u de terrasdelen diagonaal gaat monteren
deze afstand beperken tot maximaal 20cm. Begin en eindig de onder-
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constructie met 2 onderliggers die maximaal 20cm van elkaar liggen
[1]. Onderliggers 2,5cm vrijhouden van obstakels. Onderliggers dienen
vast bevestigd te worden aan de ondergrond (minimaal om de 60cm)
en mogen niet voor constructieve toepassingen anders dan onder de
terrasdelen gebruikt worden.
MONTAGE INSTRUCTIE TERRASDELEN
n Gebruik Hulk RVS clips en RVS schroeven (apart verkrijgbaar in
verpakkingen van 125 stuks) om uw terrasdelen te bevestigen.
n De buitenste delen kunnen ook d.m.v. schroeven worden vastgezet
op 30mm vanuit de zij- en kopse kant gerekend [3].
n Let daarbij op de kracht van uw schroefmachine en voorkom dat de
schroeven te diep in de terrasdelen gaan [3].
n Op elke onderligger een clip monteren. Leg de volgende delen verder met de Hulk RVS S9 montageclips [4]. De terrasdelen werken
nauwelijks in de breedte maar wel in de lengte. U dient hiermee
tijdens installatie goed rekening te houden door voldoende afstand
tussen de uiteinden (kopse kanten) van elk afzonderlijk deel van
minimaal 8 mm te hanteren bij normale temperaturen. Voorkom
installatie tijdens extreem lage of hoge temperaturen (in geval
van extreem hoge temperaturen dient de afstand tussen de delen
kleiner te zijn, bij extreem koude echter groter).
n Zorg ervoor dat er geen water onder de delen kan blijven staan.
De randen van het terras eventueel afwerken met afdekprofielen
11x71mm, apart verkrijgbaar. Zorg ervoor dat de clips binnen 25mm
van de einden gemonteerd worden. Bij meerdere lengtes achter
elkaar terrasdelen altijd in “wild” verband leggen d.w.z. niet alle
terrasdelen laten eindigen op één onderligger maar afwisselend.
Hierbij dient ieder uiteinde ondersteund te worden door een eigen
onderregel.
n I-series terrasdelen kunnen indien nodig ook in de breedte aangepast worden [5].
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ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE TERRASDELEN
EVA-LAST® I-series kunnen normaal onderhouden
worden met een borstel of een hogedrukreiniger (maximaal 80 bar). Indien u de hogedrukreiniger gebruikt om
uw terrasdelen schoon te maken, moet u deze op min.
30cm afstand houden tot de terrasdelen. Bij intensief
een veelvuldig reinigen kan er een kleurverschil ontstaan omdat de originele kleur weer boven komt. Dit zal
na verloop van tijd weer vervagen. Lichte krassen kunt
u verwijderen met een staalborstel in lengterichting.
Let wel op dat u geen reinigingsmiddel gebruikt dat
kunststof aantast. Bijtende producten bijvoorbeeld
vogelpoep etc. direct verwijderen. Geen warme
voorwerpen zoals barbecues, vuurkorven, fakkels,
buitenhaarden etc. onbeschermd op uw terras plaatsen.
Zware voorwerpen die van grote hoogte vallen kunnen
uw terras beschadigen.

Hulk RVS clips en RVS schroeven
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Let op de kracht van uw schroefmachine
Achten Sie auf die Leistung Ihres Schraubendrehers
Faites attention à la puissance de votre tournevis
Pay attention to the power of your screwdriver
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Standaard breedte vlonderdeel - Standardbreite
Largeur standard - Standard width
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