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Instrukcja montażu systemu
tarasowych desek kompozytowych ProDeck
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1.9
Należy pamiętać, że żądany kierunek ułożenia desek tarasowych jest prostopadły do
układanych legarów. Przerwy pozostawione pomiędzy legarami muszą umożliwić
swobodny odpływ wody.
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1 Elementy systemu tarasowego
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
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1.9

Deska tarasowa
Legar
Listwa wykończeniowa
Klips przyścienny
Klips montażowy ProClip
Wkręt samowiercący
Profil ozdobny 2
Profil ozdobny
Listwa aluminiowa schodowa
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Wykaz niezbędnych narzędzi do montażu:

-

3

145 mm x 29 mm x 2400 mm
48 mm x 38 mm x 2000 mm
66 mm x 6 mm x 2000 mm
28 mm x 7 mm x 25 mm
34 mm x 10 mm x 16 mm
ø 3,9 mm x 25 mm
120 mm x 20 mm x 2400 mm
190 mm x 12 mm x 1500 mm
65 mm x 45 mm x 2000 mm

pilarka (opcjonalnie z funkcją ukośnego cięcia)
wkrętarka
krzyżakowa końcówka do wkrętarki (opcjonalnie z przedłużką dla ułatwienia montażu)
wiertarka z udarem
wiertło Ø 8 do drewna
wiertło Ø 6 do betonu min. 85 mm długości
kołki rozporowe Ø 6 x min 45 mm
taśma miernicza
poziomica
frez stożkowy do wkrętarki

Montaż legarów do podłoża odbywa się za pomocą kołków rozporowych Ø6
(nie wchodzących w skład systemu).Aby przykręcić legary należy wcześniej wiertłem Ø8
lub większym (zależnie od średnicy kołnierza kołka), przewiercić górną stronę legara.
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Środki bezpieczeństwa

- rękawice ochronne
- okulary ochronne
Zalecany jest montaż przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montażowe,
aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z punktem SPRZEDAŻY.
Przez powstały otwór wprowadzamy wiertło do betonu Ø6 w celu wykonania otworu
do montażu kołka rozporowego. Minimalna długość kołka wynosi 45 mm.
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Przygotowanie podłoża
1

System tarasowy ProDeck przystosowany jest do montażu na wcześniej
przygotowanym płaskim podłożu betonowym. Należy pamiętać o spadku 3 - 5 mm / m
w celu zabezpieczenia odpływu wody z tarasu. Podłoże powinno być przygotowane
według sztuki budowlanej. Aby zapoznać się z montażem systemu tarasowego na
innych rodzajach podłoża odwiedź stronę internetową www.prodeck.pl .
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Układanie i montaż legarów
2

8

Legary należy układać równolegle do siebie w odstępach 480 mm od ich środków,
głębokimi rowkami do góry, pozostawiając przerwy dylatacyjne o szerokości 10 mm.
Należy zachować 10 mm odstęp pomiędzy legarem a ścianą.
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W przypadku łączenia desek tarasowych zgodnie z przykładem na rysunku, każda
deska z osobna musi być połączona z legarami za pomącą oddzielnego klipsa łączącego
Pro-Clip. Należy pamiętać o konieczności zachowania min. 6 mm odstępu pomiędzy
kolejnymi deskami.
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Klips Pro-Clip wsuwamy w mocowanie deski. Uwaga dla ułatwienia montażu otwór w
klipsie nie jest umieszczony centralnie, należy zwrócić uwagę na poprawne ułożenie
klipsa.
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Klipsy należy przymocować do legara za pomocą dołączonych do zestawu montażowego
nierdzewnych wkrętów samowiercących.

Nie można łączyć desek tarasowych wspierając ich na jednym legarze oraz łączyć
dwóch desek z legarem za pomocą jednego klipsa.
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Montaż desek tarasowych
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Montaż desek tarasowych rozpoczynamy od przykręcenia klipsów przyściennych za
pomocą dołączonych do zestawu montażowego wkrętów samowiercących do legaru.
Należy zwrócić uwagę na to aby wytłoczenie wpasowało się w rowek w klipsie.

Po przykręceniu klipsa, pomiędzy klipsem i deską nie powinna zostać wolna przestrzeń.
W przeciwnym wypadku niemożliwe będzie trwałe połączenie systemu pomiędzy
deską tarasową i legarem, oraz ustalenie stałej odległości dylatacyjnej
wynoszącej 5 mm
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Pierwszą deskę tarasu wsuwamy w powstałe mocowania klipsów przyściennych i
usadawiamy na górnej płaszczyźnie legarów.
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W przypadku złego zamontowania, operację można powtórzyć wykorzystując
pozostałe dwa rowki.
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Przy montażu kolejnych desek należy zwrócić uwagę na znacznik znajdujący się na boku.
Wszystkie deski muszą być zamontowane ze znacznikiem po tej samej stronie.
Znacznik jest umieszczony dla zachowania jednolitej kolorystyki tonalnej tarasu.
(włókna drewna znajdujące się w deskach tarasowych powodują nierównomierne
odbijanie światła w zależności od jego kąta padania w osi deski)

Lewy bok tarasu pokazanego na rysunku powyżej - zaleca się przykręcenie listwy do
bocznej części deski tarasowej. Prawy bok tarasu pokazanego na rysunku powyżej zaleca się przykręcenie listwy do bocznej płaszczyzny legara.
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Montaż ostatniej deski odbywa się przez przykręcenie pod kątem wkrętu samowiercącego
przez deskę do legara.

Alternatywnym sposobem wykończenia tarasu jest wykorzystanie aluminiowej listwy
schodowej. Listwa aluminiowa przykręcana jest od jej górnej strony za pomocą wkrętów
samowiercących. Miejsce wiercenia zaznaczone jest na listwie aluminiowej poprzez
szersze przetłoczenie w jej wierzchniej części. Aby zlicować łby śrub z powierzchnią
listwy należy każdy otwór powiększyć za pomocą frezu stożkowego (lub odpowiednio
większym wiertłem) do rozmiaru łba śruby. Rozstaw śrub mocujących listwę nie
powinien przekraczać 45 cm.
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Docinanie wzdłużne desek

Wykonanie schodów systemem tarasowym Pro Deck
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W przypadku konieczności wzdłużnego docięcia deski należy skorzystać z przykładu
powyżej.

8

Należy przymocować legary do betonu za pomocą kołków rozporowych ( analogicznie
do montażu legarów opisany wcześniej). Każdy legar musi być przymocowany do
podłoża za pomocą co najmniej 2 kołków rozporowych. Rozstaw legarów wynosi
maksymalnie 48 cm

Wykończenie tarasu
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Do wykończenia tarasu można wykorzystać wchodzące w skład systemu listwy
wykończeniowe. Listwy wykończeniowe należy dociąć pod kątem 45st. I przykręcić
wkrętami samowiercącymi.
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Montaż schodów rozpoczynamy od przykręcenia klipsów startowych do legarów
stanowiących podstawę podstopni.
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W przypadku konieczności wzdłużnego docięcia deski należy skorzystać z przykładu
powyżej, pamiętając o pozostawieniu 6 mm pióra umożliwiającego dalsze łączenie z
legarami za pomocą klipsów.
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W przymocowane klipsy startowe wsuwamy deskę stanowiącą podstopień. Górną część
deski należy przymocować do legara za pomocą wkrętu samowiercącego, jak na rysunku
powyżej.
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Montaż kolejnego schodu należy rozpocząć od podstopnia zgodnie z wcześniejszymi
instrukcjami.
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Listwą aluminiową zamykamy płaszczyznę tarasu z pierwszym podstopniem. Listwa
aluminiowa przykręcana jest od jej górnej strony za pomocą wkrętów samowiercących.
Miejsce wiercenia zaznaczone jest na listwie aluminiowej poprzez szersze przetłoczenie
w jej wierzchniej części. Aby zlicować łby śrub z powierzchnią listwy należy każdy
otwór powiększyć za pomocą frezu stożkowego do rozmiaru łba śruby. Rozstaw śrub
mocujących listwę nie powinien przekraczać 30 cm.

Następnie w zamontowane wcześniej klipsy łączeniowe wsuwamy drugą deskę
schodową.
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Następnie należy przykręcić klipsy startowe do poziomych legarów jak na rysunku
powyżej.
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Deskę stopniową i podstopniową należy połączyć za pomocą listwy zgodnie z
wcześniejszymi instrukcjami.
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Konserwacja

Deski tarasowe systemu ProDeck podlegają procesowi sezonowania. Nasycenie koloru
stabilizuje się po okresie 4-5 miesięcy. Kompozyt z którego wykonane są deski
( 50% PVC i 50% pył drzewny) nie wymaga konserwacji, malowania i impregnowania.
Czyszczenie tarasu z zabrudzeń wynikających z normalnego użytkowania i działania
czynników atmosferycznych odbywa się za pomocą myjki wysokociśnieniowej ze
standardową końcówką (maksymalne ciśnienie 50 bar). W przypadku cięższego
zabrudzenia, należy użyć rozcieńczonych, standardowych, domowych detergentów .
W przypadku uciążliwych, tłustych plam należy zastosować punktowo odtłuszczający
detergent a następnie spłukać go za pomocą myjki wysokociśnieniowej. W przypadku
nieusuwalnych, punktowych zabrudzeń oraz, powierzchniowych zarysowań należy użyć
szczotki drucianej, ścierając powierzchnię deski zgodnie z kierunkiem ryflowań.
Po zastosowaniu szczotki drucianej może pojawić się nieznaczne odbarwienie, które
powinno ustąpić po kolejnym okresie sezonowania.
Kolejnym etapem jest wsunięcie w zamocowane klipsy deski stanowiącej stopień
schodów.
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Warunki gwarancyjne

Brak zastosowania się do instrukcji montażu powoduje utratę gwarancji na cały system
tarasowy Prodeck. Odcienie pomiędzy różnymi seriami mogą się różnić. Producent
udziela standardowej gwarancji 2 lat, na procesy gnilne i butwienie 25 lat. Gwarancja
obejmuje elementy systemu tarasowego, producent nie zwraca kosztów montażu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i urazy wynikające z błędów montażu.
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Dane producenta

Prodeck Sp. z o.o
ul. Jedynaka 8
32 020 Wieliczka
Następnie należy wsunąć pod deskę klips montażowy Pro-Clip oraz przykręcić go do
legara.

Aktualna instrukcja montażu na www.prodeck.pl

