Návod na montáž WPC prken Guttadeck®.
Nejd ležit jší prací je správná p íprava podkladu. WPC Prkna se pokládají bu na beton, nebo do
št rkovo-pískového podkladu. Záleží na vaší volb . Na beton se podkladní lišty lépe pokládají, protože
povrch je p esný a rovný. U podloží je nutné podkladní lišty ádn vyrovnat, aby podlaha byla
perfektní. Nepodce ujte tuto práci, je nejd ležit jší.
Podkladní prkna se pokládají od kraje, kolmo k WPC prkn m. Dodržujte p esnou rozte na st edy
podkladních lišt a to 40cm. M žete pokládat i hust ji, není na škodu. Podkladní lišty ponesou celou
váhu podlahy a je nutné dodržet rozte e latí.
Na kraje, odkud budete pokládat WPC prkna, našroubujte ABS klipy a p ichy te nerezovými vruty.
Nedotahujte, nechte voln . Klipy musí být v naprosté rovin . Jak bude p ichyceno první WPC prkno,
tak bude vypadat i vzhled celé podlahy na terase. Pak nasunete WPC prkno drážkou do klipu a
následn dotáhnete. Pak už je montáž snadná. Na každé prkno, kde p ekrývá v pravém úhlu
podkladní lištu, našroubujete ABS klip s vrutem a lehce dotáhnete. Pln dotahujte, až bude položeno
následující prkno.
Po pokládce celé terasy je vhodné zakon it WPC prkna rohovou lištou po celé délce. Zakryje všechny
nep esnosti, nap . po ezání i krajní klipy.
Pak již máte hotovo. Je d ležité zd raznit, že se jedná o tzv. d evoplast. Proto se musí WPC prkna
„vypálit“ sluncem a po asím všeobecn . Je tedy možné, že v prvních 6 m sících se mohou na prknech
objevit mapy, které se pak slijí v jednu barvu. Není to vada materiálu a záruka se na toto nevztahuje.
WPC prkna se mohou krátit okružní pilou nebo pokosovou pilou. Lze je za ezávat jak podéln , tak
. Zkracování nemá vliv na záruku.

epo et množství:
Klí k p epo tu množství desek: ší ka desky = 140 mm; mezera mezi dv ma deskama je 5 mm. Vzdálenost
hranol se pokladá v osové vzdálenosti cca 400 mm. Montážní sada se pokladá u každého dotyku WPC desky s
podkladním hranolem orienta
18 ks/m2.
íklad pro terasu 6000 x 4000 mm (24 m2):
terasová prkna WPC: 6000 : 145 (ší ka desky se tena s mezerou) = 41 prken (délky 4000 mm)
podkladní hranoly WPC: 4000 : 400 = 10 + 1. ada = 11 x 2 (hranoly jsou dlouhé 3000 mm) = 24 podkladních
hranol (délky 3000 mm)
montážní sada WPC: 40 (po et otvor mezi prkny) x 11 (po et ad podkladních hranol ) = 440 ks montážní
sady
ukon ovací lišty WPC: 5 ks (délky 3000 mm)

Kancelá e: Za Po skou bránou 334/4, Praha 8 – Karlín, PS : 18200
Sklady: Kropá ova Vrutice 122, PS : 294 79, okr. Mladá Boleslav
737 303 451

