
Zalecany rozstaw elementów konstrukcyjnych (graniaków) przy budowie tarasu  dla 
przeciêtnych obci¹¿eñ

Rozstaw graniaków w cm
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Gruboœæ deski w mm

Work study: WTCB/VZW Hout

Szerokoœæ deski: 90 mm 120 mm 145 mm

Deska tarasowa
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D e s i g n e d t o e n j o y

Uniwersalny koncentrat do czyszczenia i wstêpnej konser wacji 
powierzchni drewna
! Idealny dla drewna wykorzystywanego na wolnym po wietrzu
! Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
! Dostêpny w pojemniku o pojemnoœci 1l 

Bezbarwny olej do konser wacji i ochrony drewna
! Pomaga zacho waæ naturalny kolor drewna
! Zapobiega wch³anianiu wody
! Zmniejsza wystêpowanie sinizny
! Chroni przed czynnikami a tmosferycznymi
! Dostêpny w pojemnikach 2,5l i 20l

Przygoto wanie

Sposób u¿ycia

Nak³adanie

Rozcieñczanie

Czyszczenie narzêdzi

Przygoto wanie

Sposób u¿ycia

Nak³adanie

Rozcieñczanie

Czyszczenie narzêdzi

Oczyœciæ zgrubnie powier zchniê. Op³ukaæ wod¹.

Grub¹ warstwê roztwo ru nanieœæ na oczyszczon¹ po wierzchniê. Po 5

minutach sp³ukaæ wod¹. Nie nak³adaæ w temperatur ach poni¿ej +5°C.

Szczotk¹, pêdzlem lub szma tk¹.

1 czêœæ iClean na 25 czêœci wody.

Za pomoc¹ wody.

Przed nak³adaniem usun¹æ resztki po w³oki, brudu, t³uszczu, glonów i 
pleœni. Zaleca siê u¿ycie preparatu iClea n.

Najlepszy efekt uzyskuje siê przy stosowaniu 2 r azy w roku. Nak³adaæ 
1 lub 2 warstwy iProtect.

Pêdzlem do momentu nasycenia drewna. Kolejn¹ warstwê na³o¿yæ po 
up³ywie 24 godzin. Nadmiar oleju zetrzeæ czyst¹, ba we³nian¹ szmatk¹ 
po 15-30 minutach. Nie nak³adaæ w temperatura ch poni¿ej +5°C lub 
przy wilgotnoœci wzglêdnej po wietrza powy¿ej 80%.

Nie rozcieñczaæ.

Za pomoc¹ spirytusu. Pr zy pozostawieniu szma t nas¹czonych 
preparatem istnieje niebezpieczeñstwo sa mozap³onu. Nale¿y 
starannie oczyœciæ nar zêdzia za pomoc¹ spirytusu i pr zechowywaæ na 
zewn¹trz nas¹czone wod¹ lub w zamkniêtym pojemniku.

1.Wilgotnoœæ drewna w desce taraso wej waha siê w granicach 25-30% i jako taka 
przeznaczona jest do zastoso wañ zewnêtrznych. Monto wanie wewn¹trz obiektów 
wymaga wczeœniejszego wysuszenia drewna do poziomu 9-10% wilgo tnoœci.

2.Pod³o¿e do monta¿u deski musi byæ stabilne, twarde i wyrównane.

3.W przypadku monta¿u na gruncie nale¿y pr zygoto waæ podk³ad z mieszaniny piasku 
i ¿wiru usypanego na czarnej w³ókninie chro ni¹cej przed przerastaniem chwastów.

4.Jeœli konstrukcja spodnia ma opieraæ siê na betono wych klockach lub 
podk³adkach musz¹ one byæ ro zstawione w odstêpa ch odpowiadaj¹cych 
rozsta wieniu graniaków (patr z diagram).

5.W czasie deszczowej pogody mo¿e dojœæ do plamienia pod³o¿a przez zwi¹zki 
garbnikowe za warte w drewnie. Aby tego unikn¹æ nale¿y pokr yæ podk³ady 
cementowe malarsk¹ po w³ok¹ na bazie poliuretanu.

6.Deskê antypoœlizgow¹ z drewna twa rdego nale¿y montowaæ na lega rach o ciê¿arze 
w³aœciwym zbli¿onym do materia³u, z którego wyko nane s¹ deski. Wchodz¹ tu w grê 

3gatunki, któr ych ciê¿ar w³aœciwy przekracza 850 kg/m .

7.Odstêp miêdzy deskami nie mo¿e przekraczaæ 5-10mm. Nale¿y uwzglêdniæ 
naturalny pro ces wysychania drewna w czasie gor¹cych letnich dni i pêcznienia 
podczas deszczowej pogody.

8.Do mocowania desek ta rasowych nale¿y u¿ywaæ œr ub ze stali nierdzewnej lub 
mosiê¿nych. Stosowanie œr ub ze zwyk³ej stali spowoduje plamienie dr ewna i 
przyœpieszon¹ koro zjê stali.

9.Œruby b¹dŸ wkrêty nie powinny byæ mocowane dalej ni¿ 50-70mm od br zegu deski, 
aby unikn¹æ wyginania siê koñców. D³ugoœæ œrub powinna byæ równa dwukro tnej 
gruboœci monto wanej deski, a minimalna œrednica œruby - 5mm. UWAGA - 
wymagane nawiercanie wiert³em o œr ednicy co najmniej równej œrednicy 
zastosowanych œr ub.

10.Monta¿ na pod³o¿u nienasi¹kliwym powinien zapewniaæ odp³yw wody spomiêdzy 
legarów. W tym celu nale¿y zastosowaæ podk³adki izolacyjne pod legary wykonane 
z materia³u nienasi¹kliwego (np. gumo we), dodatko wo chroni¹ce drewno od 
kontaktu z wod¹ podsi¹kaj¹c¹ z pod³o¿a.

11.Sk³adowanie. Deski musz¹ byæ sk³a dowane w sztaplach i zwi¹za ne bandówkami. 
Deski nie mog¹ le¿eæ luzem ze wzglêdu na natur aln¹ tendencjê drewna do 
wichrowania.



o fero wane gatunki drewna

BANGKIRAI MASSARANDUBA CUMARU

19x68mm, 19x90mm 
21x120mm

21x120mm

BANGKIRAI 
Indonezja i Malezja

CUMARU 
Ameryka Po³udnio wa

MASSARANDUBA 
Ameryka Po³udnio wa

Gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna
Gêstoœæ przy wilgotnoœci 12%

Gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna
Gêstoœæ przy wilgotnoœci 12%

31200-1300 kg/m
3850-970-1150 kg/m

31200 kg/m
31070 kg/m

Gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna
Gêstoœæ przy wilgotnoœci 12%

31300 kg/m
31100 kg/m

jednostronnie drobno ryflo wany jednostronnie drobno ryflo wanyjednostronnie drobno ryflo wany 19x90mm, 21x120mm 
21x145mm, 25x145mm

dwustronnie ryflo wany
(jedna strona ryfel g³êboki, 
jedna strona ryfel drobny)

dwustronnie ryflo wany
(jedna strona ryfel g³êboki, 
jedna strona ryfel drobny)

21x145mm, 25x145mm 25x145mmdwustronnie ryflo wany
(jedna strona ryfel g³êboki, 
jedna strona ryfel drobny)

21x145mm, 25x145mm

czterostronnie drobno ryflo wany czterostronnie drobno ryflo wany dwustronnie drobno ryflo wany dwustronnie drobno ryflo wany 60x60mm  50x50mm  42x90mm  42x70mm

Angelin Pedra
Angelin Pedra

Bangkirai Bangkirai

LAPACHO / IPE

LAPACHO / IPE 
Ameryka Po³udnio wa

Gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna
Gêstoœæ przy wilgotnoœci 12%

31300 kg/m
31050 kg/m

jednostronnie drobno ryflo wany 21x120mm

jednostronnie ryflo wany 22x145mm

g³adki

g³adki

22x145mm

22x145mm

TATAJUBA

TATAJUBA 
Ameryka Œrodko wa i Po³udniowa

Gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna
Gêstoœæ przy wilgotnoœci 12%

31100 kg/m
3795 kg/m

jednostronnie drobno ryflo wany 19x90mm, 21x120mm
25x145mm

dwustronnie ryflo wany
(jedna strona ryfel g³êboki, 
jedna strona ryfel drobny)

21x145mm, 25x145mm

jednostronnie ryflo wany 22x145mm


