VYROBENO Z NEJTVRDŠIHO
DŘEVA NA SVĚTĚ

IDEÁLNI ZPŮSOB MONTÁŽE
VAŠI� PODLAHY IDECK®
Instrukce k montáži standardního systému iDeck®
Před zahájením pokládky prken si pečlivě přečtěte plné znění montážních pokynů (na
www.dlh.cz ).
Věnujte prosím pozornost směru vláken a mírným barevným odchylkám. Všechna prkna
pokládejte ve stejném směru.
Vzdálenost mezi prkny: V závislosti na měnící se teplotě a vlhkosti vzduchu podle ročního
období se prkna budou roztahovat a smršťovat. Před zahájením montáže doporučujeme
zkontrolovat úroveň vlhkosti v prknech. S ohledem na uvedené musí být montáž prken
prováděna v souladu s následujícími pravidly: Rozestup mezi jakýmikoli dvěma prkny musí
být 5 - 10 mm. Tato dilatační spára poskytuje prostor umožňující dřevu „dýchat“ (roztahovat
a smršťovat se) podle počasí, aniž by došlo k poškození pokryté plochy. V případě, že
pokrytá plocha sousedí se zdí nebo jinou pevnou konstrukcí, je nutné mezi prkny a touto
zdí či jinou pevnou konstrukcí ponechat mezeru o šířce min. 10 mm.
Spojování konců prken: Konec každého prkna by měl spočívat na nosném trámu a být
přišroubovaný minimálně 2 vruty, aby se zamezilo pohybu prkna.
Předvrtání: Pomocí značkovací šňůry si označte správné seřazení a předvrtejte otvory pro
vruty (např. pro vruty průměru 5 mm použijte 4 mm vrták). Vzdálenost mezi otvorem vrutu
a koncem prkna by měla být max. 5 - 7 cm a min. 2 cm, aby se zamezilo vyboulení konců
prken. Pro dosažení bezvadného a trvanlivého výsledku je nutné použít výhradně vruty z
nerez oceli o dvounásobné délce tloušťky prkna. Na šířku každého prkna použijte min. 2
vruty.
Vruty: Doporučujeme použít nerez vruty a šroubovat je do prken nízkou rychlostí. –
Hlavička vrutu by měla být v úrovni povrchu prkna, aby žádný vrut nevyčníval nad úroveň
prken.
Podkladní hranoly: Desky z tvrdého dřeva je nutné montovat na konstrukci hranolů s
objemovou hmotností přibližující se materiálu desek.
Dokončení: Konec prken můžete upravit zkosením pod úhlem 45° pomocí ruční nebo
elektrické pásové brusky.
Skladování: Jednotlivé desky se musí skladovat na spáskovaných paletách. Desky nesmí
ležet volně uložené vzhledem k přirozené tendenci dřeva ohýbat se.
Při deštivém počasí může dojít ke vzniku skvrn (tzv. “krvácení dřeva“) na základě působení
sloučenin tříslovin obsažených ve dřevě (zvláště typické např. u dřeviny Merbau).

TERASOVÉ DESKY

Bezbarvý olej na konzervaci a ochranu døeva
+ Pomáhá uchovat pøirozenou barvu døeva
+ Odpuzuje vodu
+ Chrání pøed povìtrnostními vlivy
+ Balení: 2,5 L a 20 L / pøípadnì 1 L; 3 L a 10 L
+ Spotøeba: 1 L oleje na 10-15 m2

Pøíprava
Zpùsob použití

Nanášení

Ředění
Èištìní náøadí

Pøed nanášením odstraòte hrubé neèistoty.
Pøed použitím se doporuèuje použít èistiè
iCLEAN.
Nejlepšího efektu se dosahne nanesním 2
krát roènì, pøed a po zimì. Nanáší se v jedné
nebo ve dvou vrstvách podle potøeby a savosti
materiálu.
Štìtcem nebo hadrou, po natøení nepoužívejte
terasu po dobu 24 hodin. Po uplynutí 24 hod.
setøete pøebytek oleje èistou bavlnìnou
hadrou. Nenanášejte olej pøi teplotách nižších
než +5°C nebo pøi relativní vlhkosti vzduchu
vyšší než 80%. Olej se neøedí.
neředí se
Za pomoci lihu. Hadry nasáklé olejem se
mohou lehce samy vznítit. Hadry vložte k
nasáknutí do vody a vysušte na volném
vzduchu nebo skladujte v hermeticky 2)
uzavřených nádobách a následně zlikvidujte.

Univerzální koncentrát na èištìní døeva urèený do exteriéru
+ Odstraòuje zneèištìní - prach, stopy starého oleje z povrchu
+ Balení 1 nebo 2,5 L
+ Spotøeba: 1 L na +/- 14 m2

Pøíprava
Zpùsob použití

Nanášení
Ředění
Èištìní náøadí

Odstraòte z povrchu hrubé neèistoty a
poté opláchnìte èistou vodou.
Roztok zøeïte v pomìru 1 : 25. Naneste jej
na povrch pomocí štìtce nebo kartáèe.
Nechte pùsobti 5 minut, potom opláchnìte
vodou a nechte povrch poøádnì vyschnout.
štětcem nebo kartáčem
1 díl iClean : 25 dílů vody
Vodou.

www.`cz

TERASOVÉ DESKY

bangkirai

ipe / lapacho

Indonésie i Malajsie
Hustota èerstvì
vytìženého døeva
Hustota pøi vlhkosti 12%

massaranduba

Jížní Amerika
1200-1300 kg/m
850-970-1150 kg/m3
3

Hustota èerstvì
vytìženého døeva
Hustota pøi vlhkosti 12%

cumaru

Jížní Amerika
1300 kg/m
1150 kg/m3

3

Hustota èerstvì
vytìženého døeva
Hustota pøi vlhkosti 12%

tatajuba

Jížní Amerika
1300 kg/m
1100 kg/m3

3

Hustota èerstvì
vytìženého døeva
Hustota pøi vlhkosti 12%

merbau

Støední a Jížní Amerika
1200 kg/m
1070 kg/m3

3

Hustota èerstvì
vytìženého døeva
Hustota pøi vlhkosti 12%

Jihovýchodní Asie a Oceánie
1100 kg/m
795 kg/m3
3

Hustota èerstvì
vytìženého døeva
Hustota pøi vlhkosti 12%

1100-1300 kg/m3
830-890 kg/m3

NABÍZENÉ PROFILY
jednostrannì jemnì drážkované
19 x 90 mm
21 x 120 mm

Oboustrannì drážkované
(jedna strana hrubì drážkovaná,
druhá strana jemnì drážkovaná)
21 x 145 mm

jednostrannì jemnì drážkované
19 x 90 mm
21 x 120 mm

Oboustrannì drážkované
(jedna strana hrubì drážkovaná,
druhá strana jemnì drážkovaná)
21 x 145 mm
25 x 145 mm
45 x 145 mm

hladký
22 x 120 mm
22 x 145 mm

Oboustrannì drážkované
(jedna strana hrubì drážkovaná,
druhá strana jemnì drážkovaná)
21 x 145 mm
25 x 145 mm

Oboustrannì drážkované
(jedna strana hrubì drážkovaná,
druhá strana jemnì drážkovaná)
21 x 145 mm
25 x 145 mm

NORA jednostrannì jemnì drážkované
21 x 120 mm

jednostrannì jemnì drážkované
19 x 90 mm
21 x 120 mm

Oboustrannì drážkované
(jedna strana hrubì drážkovaná,
druhá strana jemnì drážkovaná)
25 x 145 mm

Oboustrannì drážkované
(jedna strana hrubì drážkovaná,
druhá strana jemnì drážkovaná)
25 x 145 mm

NORA jednostrannì jemnì drážkované
21 x 120 mm

hladký
22 x 120 mm
jednostrannì drážkované
22 x 120 mm
22 x 145 mm

Barcelona P/D hladký
20 x 100 mm

NORA jednostrannì jemnì drážkované
21 x 120 mm

ZELIA hladký
21 x 145 mm

hladký
22 x 120 mm

jednostrannì drážkované
22 x 120 mm

Barcelona P/D hladký - Možné napojování na délku
přes P/D (délky 1000 – 3050 mm)

PODKLADNI HRANOLY

Druh: Angelim Pedra
4 strany jemnì drážkované
50 x 50 mm

Druh: Angelim Pedra, Piquia, Bangkirai
Oboustrannì jemnì drážkované
42 x 70 mm

Druh: Bangkirai
Oboustrannì jemnì drážkované
42 x 90 mm

Druh: Bangkirai
4 strany jemnì drážkované
90 x 90 mm

jednostrannì drážkované
22 x 120 mm

