
Montážní návod - dlaždice

 

Tipy:

V případě mírné lokální nerovnosti, kterou nelze snadno odstranit, je možné přizpůsobit spodní plastový rošt WPC dlaždice NEXTWOOD® 
zabroušením za pomoci úhlové brusky.

Dlaždice NEXTWOOD® mají výhodu v unikátním systému zámků, které umožňují napojení dlaždic z libovolné strany - je tak možné vytvářet 
různé vzory dlažby.

Péče a údržba
Díky vlastnostem a životnosti WPC materiálu doporučujeme dlaždice pouze dvakrát ročně očistit vodou a běžným domácím čisticím 
prostředkem, případně častěji dle potřeby. Dbejte na čistotu mezi jednotlivými dlaždicemi, aby byl zajištěn odtok vody, za pomoci 
běžného vysavače. V případě znečištění povrchu mastnotou nebo olejem, doporučujeme bezprostřední odstranění odmašťovacím 
přípravkem. Pokud mastná skvrna není příliš intenzivní, většinou zmizí působením UV záření. 

Vzhledem k charakteru WPC materiálu nepoužívejte pro čištění rozpouštědla. V bezprostřední blízkosti WPC prvků se tedy prosím 
vyvarujte manipulaci s barvami a olejem. Na dřevoplastových podlahách nedoporučujeme používat otevřený oheň (grilovat), neboť 
může dojít k poškození žhavými uhlíky. Pod gril můžete umístit nehořlavou podložku.

Na co si dát pozor

Při zkracování dejte pozor na šroubky, které drží WPC desky na plastovém roštu, aby nedošlo k poškození pilového listu. Šroubky je možné 
přesunout. Po doplnění poslední řady z upravených dlaždic máte hotovo.
Mezi poslední řadou dlaždic a případnou zdí/překážkou doporučujeme ponechat dilatační mezeru alespoň 4mm. Vzniklou spáru lze 
zakrýt například lemovací lištou teras řady 3D Line, jejichž barva i povrchová úprava je s dlažbou NEXTWOOD® velice podobná.

Vhodné využití: terasy, balkóny, lodžie, dvorky, chodníky, další venkovní prostory.

Před pokládkou WPC dlaždic NEXTWOOD® je třeba mít zajištěný správný podklad – pevná a rovná plocha s alespoň minimálním spádem 
pro zajištění odtoku vody (asfalt, beton, stávající dlaždba, hydroizolační podklad). Podklad musí být suchý a čistý, bez nerovností.

Na připravený rovný povrch začneme pokládku ve vzdálenějším rohu od stavby celou dlaždicí, osazenou rohovými lištami. Po založení 
rohu pokračujeme v pokládce dlaždic a ukončovacích lišt nacvakováním směrem od počátečního bodu v požadovaném směru. 

Před pokládkou – příprava podkladu

 Pokládka

V případě potřeby upravíme délku poslední dlaždice na potřebný rozměr za pomoci úhlové brusky, okružní, přímočaré nebo ruční pily. 
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