Varianty instalace

Montážní výška

Prehled výrobku
KRAJNÍ DESKA FIX STEP DUO
280 x 260 x71 mm

BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA
D: 10 m (samolepicí)

PÁSKA FIX STEP
D: 10 m (on a roll)

Upozornění: Desky FIX STEP neumí vytvořit vlastní spád

spá

d

MONTÁŽNÍ PLÁN

Standardní deska

terasového systému

Štěrkové lože se spádem 2 %
(v podélném směru prkna)

KRAJNÍ DRŽÁK FIX STEP DUO
250 x 60 x 55 mm

DRŽÁK FIX STEP STANDARD
116 x 60 x 55 mm

SPOJOVACÍ PATKA
Pro stavební trámek
28 x 76 mm
D: 360 cm

M6 x 16 UPEVŇOVACÍ ŠROUB
pro pásku,
s maticí a podložkou

SADA ŠROUBŮ
4 x 35 mm

NÁSTAVEC FIX STEP
79 x 58 x 83 mm

KOMFORTNÍ PODLOŽKA
FIX STEP
k tlumení kročejového
hluku

MONTÁŽNÍ PATKA
78 x 40 x 20 mm

PŘEMOSTĚNÍ DRÁŽKY
55 x 8 x 10 mm,k upevnění
svorky spáry stavebního trámku

GUMOVÁ PODLOŽKA
FIX STEP 300 x 300 mm,
Tloušťka: 3/5/10 mm

Okrajová deska
Dva stavební trámky
(40 x 60 mm)
Bezpečnostní pas

Stavební trámek
(40 x 60 mm)
Bezpečnostní pas
Standardní držák

Držák DUO

Standardní deska

Okrajová deska DUO

BŘIDLICOVÁ ŠEĎ

SEL GRIS

PŘÍRODNÍ
HNĚDÁ

LAVA HNĚDÁ

INGWER

LORBEER

Upozornění: Desky FIX STEP neumí vytvořit vlastní spád

Standardní deska

Dva stavební trámky
(40 x 60 mm)
Bezpečnostní pas
Dva nástavbové dílce

Opěrný díl

NEBO

ROLLI
nástavec nástroje Zammer k
dotažení profilu drážky

PROFIL K PŘIPOJENÍ K
DOMU
21 mm | D: 400 cm
stříbrná/bronzová/antracit

Držák DUO

Standardní držák

P5 GAP PROFILE
Na roli, pro uzavřené
podélné spáry CLASSIC (Varia)

DISTANZ FIX
Distanční prvek pro čelní
drážky spojů (pro
instalaci do panelů)

PLAŇKA
40 x 112 mm
90 x 60 mm
D: 178.6 cm

PANEL AUGUSTA
(zvlněný)
270 x 35 mm
D: 160.2 | 210 cm

DRÁŽKOVÁ LIŠTA (na roli)
21 mm | D: 25/100 m
Pro uzavřenou drážku
(CLASSIC, PREMIUM,
PREMIUM PLUS)

PANEL COLONIA
(hladký)
239 x 6 mm
D: 158.4 | 210 cm

P R O F I L OVÁ L I Š TA
H P R O PA N E LY
38 x 30 mm
D: 156.6 | 178.6
190 cm

S A DA P L OT OV ÝC H
P O L Í N E R E ZOV É
PLAŇKY
Panel Augusta (zvlněný)
až 10 % stoupání bez
šikmého ořezávání panelů

DISTANČNÍ PRVEK
Montážní pomůcka k
nastavení spár prken
(cca 5 mm/cca 8 mm)

Dvě podložky Komfort

Podložka Komfort

Okrajová deska DUO

Standardní deska

STAVEBNÍ DŘEVO

min. 121 mm

Plánovací software
m

KONSTRUKČNÍ TRÁMEK
40 x 60 mm | D: 360 cm

Spára 10 mm

Spojovací patka

Štěrkové lože se spádem 2 %
(v podélném směru prkna)

320 mm

Principy plánování

UPEVŇOVACÍ SVORKA a
OKRAJOVÁ SVORKA
včetně šroubů
(4 x 35 mm), Bit TX 20

S TAV E B N Í P R K N O
40 x 112 mm | D: 360 cm
40 x 145 mm | D: 420 cm

KLIP a OKRAJOVÝ KLIP
včetně šroubů
(4 x 35 mm), Bit TX 20

S TAV E B N Í D Ř E VO
K U L AT I N A | H R A N O LY | O S M I H R A N Y | OVÁ LY
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
D: 360 cm

70 mm

ýs

pád

SVORKA a
OKRAJOVÁ SVORKA

BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA
D: 10 m (role), samolepicí

NEBO

Svorka

NEBO

Nosná konstrukce betonový obrubník
Basis
in
Do . 2%
por
uče
n

UPEVŇOVACÍ ŠROUB
M8 x 80 pro prkno s hladkým
okrajem, s maticí a podložkou

KLIP a OKRAJOVÝ KLIP
včetně šroubů
(4 x 35 mm), Bit TX 20

Okrajová deska

Bezpečnostní pas

– možné pouze se zvýšenou konstrukcí použitím komfortní
podložky a nástavbového dílce

ZAMMER
k upevnění svorky

Štěrkové lože se spádem 2 %
(v podélném směru prkna)

Stavební trámek
(40 x 60 mm)

Uzavřená spára s lištou s drážkou/profilem spáry P5

UPEVŇOVACÍ SVORKA a
OKRAJOVÁ SVORKA
včetně šroubů
(4 x 35 mm), Bit TX 20

189 mm

177 mm

166 mm

mi

n.
nut 2%
ný
spá
d

154 mm

143 mm

SVORKA a
OKRAJOVÁ SVORKA

NEBO

SLOUPKY
K U L AT I N A | H R A N O LY | O S M I H R A N Y | OVÁ LY
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
D: 220 | 270 cm

Nosná konstrukce FIX STEP Komfort
(zvýšená)

do D
tabletu
a chytrého
telefonu
W W W . M E G_ke
A stažení
WOO
.CO
M

ČEDIČOVÁ ŠEĎ

Informace o plotovém systému LIMES
najdete na stránkách:
www.megawood.com/726

Otevřená spára bez lišty s drážkou/profilem spáry P5

_jako virtuální aplikace ve vlastní zahradě

OŘECHOVÁ
HNĚDÁ

PLOTOVÝ SYSTÉM LIMES
ný

Život je venku,
venku je megawood®.

KONSTRUKČNÍ TRÁMEK
40 x 60 mm | D: 360 cm

STANDARDNÍ DESKA FIX STEP
270 x 180 x 71 mm

139 mm

127 mm

mi

n.
Do 2%
por
uče

116 mm

93 mm

104 mm

Nosná konstrukce FIX STEP Basis

Doplnkový sortiment

ŠROUB UK 40 /60
7,5 x 92 mm, vč. bitu TX 30 a
vrtáku SDS (Ø 6,5 mm)

GUMOVÁ PODLOŽKA
60 x 100 mm
Tloušťka: 3/10 /20 mm

ZAMMER
k upevnění svorky

SPOJOVACÍ PATKA
Pro stavební trámek
28 x 76 mm
D: 360 cm

PŘEMOSTĚNÍ DRÁŽKY
55 x 8 x 10 mm,k upevnění
svorky spáry stavebního trámku

DRÁŽKOVÁ LIŠTA (na roli)
21 mm | D: 25/100 m
Pro uzavřenou drážku
(CLASSIC, PREMIUM,
PREMIUM PLUS)

DISTANČNÍ PRVEK
Montážní pomůcka k
nastavení spár prken
(cca 5 mm/cca 8 mm)

Šroub (7,5 x 92 mm, musíte předvrtat!)
Stavební trámek (60 x 40 mm)

•

•

•

•

•
•
•

•

Přípravné práce a nosná konstrukce

Základem pro všechny varianty pokládky je montážní plán
megawood®! V případě odchylek od montážního plánu nebo
při použití jiného než originálního zboží megawood® nepřebíráme
záruky!

•
•

Vytvořte štěrkové nebo kamenné lože odolné proti mrazu se
spádem 2 % a vyplňte jemnou drtí (k vyrovnání nerovností).

Pokládejte terasová prkna v podélném směru s dostatečným
spádem podle zásad konstrukční ochrany dřeva tak, aby voda
mohla vždy stékat z podlahy. Při dodržení těchto zásad se snižuje
míra usazování organických látek, vzniku vodních skvrn a kaluží
vody.

•

Dutiny mezi stavebními trámky, betonovými obrubníky nebo
patkami FIX STEP nesmíte vyplnit!

•

Zabraňte kontaktu s půdou! (Výjimka: Výrobky z programu
stavebního dřeva) systém nosné konstrukce položte podle
montážního plánu!

Pro stavby, které vyžadují stavební dozor, je nutné staticky
dostačující nosnou konstrukci chráněnou proti propadnutí, která
slouží k instalaci prken megawood® nebo nosných konstrukcí/
stavebních trámků.

Terén vyrovnejte s přesahem 500 mm po celém obvodu
podlahy terasy, spád 4 %.

Gumová podložka (10 x 100 x 60 mm)
K vyrovnání výšky při tloušťce 3/10/20 mm
Betonový obrubník (50 x 1000 x 250 mm)
(dostupný ve stavebninách)

Otevřená spára bez lišty s drážkou/profilem spáry P5

Nosná konstrukce betonový obrubník
(zvýšený)

Drážková Lišta s klip

min

Montáž prken

Spára 10 mm

SYSTÉM OSVĚTLENÍ megalite

min. 171 mm

Všeobecné pokyny

.
nut 2%
ný
spá
d

KONSTRUKČNÍ TRÁMEK
90 x 90 mm | D: 360 cm

Při stavbě podlah s otevřenou spárou doporučujeme spád min. 2 %.
V případě konstrukcí s uzavřenou spárou je nezbytně nutný spád
min. 2 %.

•

Barevné rozdíly mezi prkny jsou záměrné a zvýrazňují vzhled
dřeva.

•

Zajistěte dostatečné spodní a zadní odvětrání, např. použitím
ventilační mřížky megawood®.

Ke zvýraznění tohoto efektu prkna před položením
promíchejte.

Štěrkové lože se spádem 2 %
(v podélném směru prkna)

•

Šroub (7,5 x 92 mm, musíte předvrtat!)

Zabraňte hromadění vody dostatečně dimenzovaným systémem
odvodu vody!

Dodržujte směr pokládky (viz šipka v drážce prkna nebo
etiketa)!

•

Nesmíte překročit maximální přesah prkna 50 mm přes
nosnou konstrukci!

•

Zohledněte při montáži a ověřte montáží a výrobou
podmíněné rozměrové tolerance délky, šířky a tloušťky!

•

V případě podélného naříznutí prken může dojít k deformaci
prkna.

Zajistěte prostor pro materiálově podmíněnou dilataci terasové
podlahy (prkna instalujte min. 20 mm od pevných stavebních
konstrukcí)!
Zásadně předvrtejte všechny otvory tak, aby otvor v upevňovaném dílu byl o 2 mm větší a v nosném dílu o 0,5 mm menší
než je průměr šroubu!

•

Všechny rozměry ověřte přímo na stavbě!

•

V případě zvláštních konstrukcí, které se liší od tohoto
montážního plánu nebo od plánovače online, je nutná konzultace s výrobcem a odpovídající potvrzení tak, aby zůstal
zachován nárok na případnou záruku.

!

Opatřete terasu za intenzivního slunečního záření a za horkých letních dní
stíněním. Především tím ochráníte citlivé dětské nožky před rozpáleným
povrchem a předejdete poškození pokožky příliš silným zářením UV.
Účelný přístup k ochraně proti silnému slunečnímu záření zaručuje
bezpečný zážitek chůze bosou nohou.

Plánovací systém
online

VÁ Š S P E C I A L I ZOVA N Ý P R O D E J C E

Stavební trámek (60 x 40 mm)

DRÁŽKOVÝ PROFIL P5
Na roli, pro uzavřené
podélné spáry CLASSIC (Varia)

UPEVŇOVACÍ ŠROUB
M8 x 80 pro prkno s
hladkým okrajem,
s maticí a podložkou

DISTANZ FIX
Distanční prvek pro čelní
spáru (při montáži provázáním)

LED SPOT MINI/MAXI
Ø 34 mm (0,25 W, 10 lm)
Ø 60 mm (0,5 W, 28 lm)
24 V DC IP67
Nerezová ocel

LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ LED
Výška: 21 mm; Šířka: 62 mm
D: 3,600 mm (27 W, 729 lm)
4,800 mm (36 W, 972 lm)
6,000 mm (45 W, 1215 lm)
27 lm/W; 24 V DC IP65
Hliník/plast

Gumová podložka (10 x 100 x 60 mm) k
vyrovnání výšky při tloušťce 3/10/20 mm

Uzavřená spára s lištou s drážkou/profilem spáry P5

Další informace o instalaci
svítidel megalite LED najdete
zde: www.megawood.com/227

Betonový obrubník (50 x 1000 x 250 mm)
(dostupný ve stavebninách)

– možné pouze se zvýšenou konstrukcí použitím stavebních
trámků 90 x 90 mm

Terasová podlaha

OŘECHOVÁ HNĚDý

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

ČEDIČOVÁ ŠEĎ

LAVA HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ ŠED

MUSKAT

TONKA

CARDAMOM

NIGELLA

VARIA HNĚDÁ

VARIA ŠEDÁ

VARIA
V
ČOKOLÁDOVÉ

CLASSIC

CLASSIC VARIA

SIGNUM

PREMIUM

PREMIUM PLUS

DYNUM

Kombinované prkno, na jedné straně jemně vrubované, na druhé
straně drážkované, kartáčovaný povrch, drážka 8 mm

Z jedné strany hluboké drážky s přechodem barev, spára 5 mm

oscilačně hoblováno z jedné strany a leštěný povrch s přechodem
barev, 5 mm spára

Povrch oscilačně hoblovaný, kartáčovaná spodní strana, spára 8 mm

Povrch oscilačně hoblovaný, kartáčovaná spodní strana, spára 8 mm

jednostranně strukturovaný povrch, oscilačně kartáčovaný a
leštěný, spára 5 mm

PRKNO K CHŮZI BOSOU NOHOU

PRKNO K CHŮZI BOSOU NOHOU

PRKNO K CHŮZI BOSOU NOHOU

PRKNO K CHŮZI BOSOU NOHOU

PRKNO K CHŮZI BOSOU NOHOU

PRKNO K CHŮZI BOSOU NOHOU

UPEVNĚNÍ

21 x 145 mm

Tento základní montážní plán poskytuje informace
ke standardním variantám montáže obdélníkových
podlah s pokládkou v podélném směru. V našem
systému megaplaner můžete individuálně zobrazit
zvláštní tvary, pokosy, panely a diagonální pokládku.
www.megawood.com/XXX

ŠROUB UK 90 /90
7,5 x 132 mm, vč. bitu TX 30
a vrtáku SDS (Ø 6,5 mm)

PROFIL K PŘIPOJENÍ K
DOMU
21 mm | D: 400 cm
stříbrná/bronzová/antracit

Spoty instalujte ve vzdálenosti max. 50 mm od stavebních trámků.
Případně instalujte další trámek.
Upozornění: Svítidla jsou opatřena vestavnými žárovkami LED energetické třídy
účinnosti A++ až A. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

UPEVNĚNÍ

21 x 195 mm

D: 300/360/420/480/540/600 cm

D: 420/480/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
D: 420/480/600 cm

UPEVNĚNÍ

UPEVNĚNÍ

UPEVNĚNÍ

21 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 242 mm

D: 300/360/420/480/540/600 cm

D: 300/360/420/480/540/600 cm

D: 300/360/420/480/540/600 cm

D: 360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

21 x 242 mm (Jumbo)

21 x 242 mm (Jumbo)

25 x 293 mm

D: 300/360/420/480/540/600 cm

D: 420/480/600 cm

D: 300/360/420/480/540/600 cm

D: 360/420/480/540/600 cm

PRKNO S HLADKOU HRANOU

PRKNO S HLADKOU HRANOU

PRKNO S HLADKOU HRANOU

PRKNO S HLADKOU HRANOU

PRKNO S HLADKOU HRANOU

PRKNO S HLADKOU HRANOU

17 x 72 mm | D: 360 cm

17 x 72 mm | D: 360 cm

17 x 72 mm | D: 360 cm

17 x 72 mm | D: 360 cm

17 x 72 mm | D: 360 cm

17 x 72 mm | D: 360 cm

BARVY

BARVY

BARVY

BARVY

BARVY

BARVY

OŘECHOVÁ HNĚDý

VARIA ČOKOLÁDOVÉ

MUSKAT

OŘECHOVÁ HNĚDý

LAVA HNĚDÁ

NIGELLA

TIRÁŽ

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

VARIA HNĚDÁ

TONKA

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ ŠED

CARDAMOM

Vydavatel: NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG,

ČEDIČOVÁ ŠEĎ

VARIA ŠEDÁ

Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Německo

LAVA HNĚDÁ

Koncepce/uspořádání/rozvržení: toolboxx-media, Magdeburg, Německo

BŘIDLICOVĚ ŠED

Fotografie: Christian Wolf, Aschersleben
Změny vyhrazeny. Barvy a obrázky se mohou z důvodu techniky tisku

±0,5 mm

145 mm

8 mm

±0,5 mm

145 mm

8 mm

ČEDIČOVÁ ŠEĎ
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145 mm

195 mm

5 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

195 mm

5 mm

195 mm

145 mm
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242 mm

8 mm

5 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

145 mm

5 mm

145 mm

145 mm

8 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

242 mm

UPEVNĚNÍ

242 mm

5 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

145 mm

8 mm

145 mm

145 mm

8 mm

242 mm

8 mm

8 mm

±0,5 mm

145 mm

242 mm

242 mm

242 mm

8 mm

5 mm

242 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

242 mm

±0,5 mm

145 mm

242 mm

293 mm

5 mm

293 mm

• V případě teras o délce více než 3,6 m umístěte v prostoru spojovací
drážky prkna s hladkým okrajem krajní prkno FIX STEP DUO.

3

• Zacvakněte stavební trámky (40 x 60 mm) hladkou stranou nahoru do
držáků FIX STEP.

4

• V případě teras o šířce více než 3,6 m pokládejte spoje stavebních trámků
s přesazením.
• Zkraťte spojovací patku na 320 mm, spojte její pomocí spoje trámků, na
jedné straně přišroubujte.
• Umístěte spoje prken s hladkým okrajem a konstrukčních trámků na
stejné místo.
• Proveďte vybrání spojovací patky pro pozdější montáž prkna s hladkým
okrajem v prostoru šroubení na šířku 20 mm a hloubku 10 mm.
Přesně srovnejte stavební trámek!

4b

NOSNÁ KONSTRUKCE

PRKNA S HLADKÝM OKRAJEM

MONTÁŽ PRKEN

5

UZAVŘENÁ SPÁRA
• Pro dvojité prkno s hladkým okrajem namontujte 80 mm dlouhé kusy
stavebních trámků pomocí šroubů na každé spojovací patce.

• Nařežte konstrukční trámky, zajistěte okraje svorek v drážce.

7

• Nalepte bezpečnostní pásku na konstrukční trámek uprostřed pod prkny.

8

• Instalujte první prkno do profilu k připojení k budově (volitelné
příslušenství), potom zatlačte do instalovaných okrajových svorek.

9a

OTEVŘENÁ SPÁRA
• Umístěte svorky na konstrukční trámky, zajistěte pomocí nástroje
Zammer/kleštěmi a nasaďte do drážky prkna.
• Položte další prkno, příp. použijte distanční prvek (pro spáru 5/8 mm).

9b

UZAVŘENÁ SPÁRA
• Umístěte svorky na konstrukční trámky a zajistěte pomocí nástroje
Zammer/kleštěmi. Nasaďte na namontované svorky lištu s drážkou
a nasaďte společně do drážky prkna.

10
11

• Po položení max. 1 m řady prken proveďte měření a přišroubujte příslušnou
řadu svorek ke konstrukčnímu trámku. Opakujte až po předposlední prkno.

12

• Zkraťte konstrukční trámek tak, aby přesahoval o 10 mm a zařízněte
- opakujte krok 6.

13

• Pokládejte prkna čelem a v okrajové části je zkraťte s přesahem 15 mm,
srazte hrany

14

• Prkna s hladkým okrajem musejí být na čele na konci terasy o 12 mm kratší
než konstrukční trámek – pozor na vzdálenosti!

15a
15b

OTEVŘENÁ SPÁRA
• Čelní a podélná montáž prken s hladkým okrajem.

Zvláštnosti

8

Pokládka na pokos pro terasy L, U, O
14

4

10 mm

70 mm

.
max

min.

mm

650

m

60 mm

max.

6

4b

15
nd.

10

mm

mi

m

m

500

ruče

ný sp

ád

pára

5

7

POKOSOVÝ PROFIL

KLIP

2%

dopo

ená s

10

D: 320 mm

min.

Otevř

93 m

4x35

max.

500

12 mm

TĚSNICÍ PÁSKA
bobtná až 20 mm
D: 8 m (role)

KLIP A
OKRAJOVÝ KLIP
incl. screws
(4 x 35 mm), Bit TX 20

M6 x 40 MM ŠROUB
K upevnění krátkých
kusů prken

TĚSNICÍ PÁSKA

15a

mm

POKOSOVÝ PROFIL
Hliník 21 mm
D: 4 m

M6
x40

15a

2

mm

2%

12

4

•

Dvojitá nosná konstrukce podél zářezu 45°.

•

•

Nalepte na obou stranách do profilu
pokosu těsnicí pásku.

Nasaďte prkna pouze 10 mm do profilu po
kosu tak, abyste umožnili dilataci.

•

Přišroubujte do šikmého zářezu pokosu
krátké kousky prken (které mohou být

10 mm

80 mm

8

9a

9b

min.

ý spá

m

0m

65
ax.

10

11

13

15 mm

min.

143

řená

mm

4x35

7

10

max

upevněny méně než 3 svorkami nebo klipy
ke spodní konstrukci) shora do konstrukčního
trámku. (šroub M6 x 40 mm)

0 mm

max

. 50

0 mm

14

40 mm

60 mm

4x35

40 mm

80
mm

12 mm

12 mm

M8x
80

20 mm

15b

2

10 mm

15b

10 mm

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
H: 21 mm; Š: 105 mm
D: 2.000 mm
Nerezová ocel V2A kartáčovaná

nut

15b

. 50

10 mm

14

spára

5

12

2%

15a

d

Uzav

m

. 2%
minád
sp
ný

2%

nutn

11

• Zdvojené dílce se dvěma montážními patkami přišroubujte k rohům
terasy, případně zatlačte desku DUO.

otevřenou spárou tak, aby vždy bylo
zajištěno odvětrávání.

•

Terasová podlaha je zabudována se
zahloubením a je v úrovni okolního terénu.

•

Vždy musí být dodržena vzdálenost
konstrukčních trámků min. 40 mm od
pevných svislých konstrukčních prvků.

•

Montáž prken v úrovni terénu se spárou
5 mm proveďte pouze při použití ventilační
mřížky.

•

Vždy musí být dodržena vzdálenost prken
min. 20 mm od pevných svislých
konstrukčních prvků.

•

•

Podlahu v úrovni terénu proveďte s

Použijte ventilační mřížku (i na usazené
podlaze nebo se zavřenou spárou), abyste
zlepšili cirkulaci vzduchu pod terasou a
zajistili delší životnost krytiny.

•

Vyrovnání výšky a zajištění spádu min.
2 % pokládkou desek FIX STEPdo lože
z vyrovnávací malty.

Pokyny k montáži a informace
o ventilačních mřížkách najdete
na stránkách:
www.megawood.com/730

4b

10 mm
40 mm

40 mm

15 mm

15 mm

min.
15 mm

min.
15 mm

Montáž střešních teras

Další pokyny k montáži terasy FIX
STEP najdete zde:
www.megawood.com/728

5a

!

Další informace o montáži střešních teras
nebo jiných zvláštních staveb najdete přímo
u výrobce a na stránkách:
www.megawood.com

Vyrovnávací malta

• Čelní a podélná montáž prken s hladkým okrajem

1

1a
1b

2

3

OTEVŘENÁ SPÁRA
• Položte betonové obrubníky (100 x 25 x 5 cm) v osové vzdálenosti
650 mm na štěrkové lože se spádem, čelně s přesazením od
konstrukčních trámků 50 mm dovnitř.
UZAVŘENÁ SPÁRA
• Položte betonové obrubníky (100 x 25 x 5 cm) v osové vzdálenosti
750 mm na štěrkové lože se spádem, čelně s přesazením od
konstrukčních trámků 100 mm dovnitř.

2a

OTEVŘENÁ SPÁRA
• Rozdělte konstrukční trámky (40 x 60 mm) rovnoměrně napříč k
betonovým obrubníkům (drážka dole), pamatujte na přesah 50 mm.

2b

UZAVŘENÁ SPÁRA
• Rozdělte konstrukční trámky (90 x 90 mm) rovnoměrně napříč k
betonovým obrubníkům, pamatujte na přesah 100 mm.

3b

4
5

OTEVŘENÁ SPÁRA
• Zkraťte spojovací patku na 320 mm, spojte její pomocí spoje trámků,
na jedné straně přišroubujte.
• Přišroubujte konce konstrukčních trámků na všech okrajích.
Přišroubujte dva vnější a prostřední konstrukční trámky ke každému
druhému betonovému obrubníku. Zařízněte konstrukční trámky do
roviny.
• Nařežte konstrukční trámky, zajistěte okraje svorek v drážce.

5b

•
•

•

6
7

2a

•

UZAVŘENÁ SPÁRA
Přišroubujte okrajový klip k upevnění prkna tak, aby lícoval na konci
s konstrukčním trámkem.
Po montáži prvních prken nasaďte profil k připojení k budově jako
koncovou lištu k fasádě domu na konci prkna (volitelně). Prkna
upevněte pomocí klipu. Šroub utáhněte tak, aby byl paralelní s dolním
okrajem.
Lištu s drážkou nasaďte zlehka do drážky prkna, nasaďte další prkno,
zatlačte na lištu s drážkou, upevněte prkno klipem.
Opakujte postup, dokud nepoložíte celou terasu.
Zkraťte prkna v okrajové části podle konstrukčních trámků, srazte
hrany. Viz obrázek 9a a 9b .

• Prkna s hladkým okrajem musejí být na čele na konci terasy o 12 mm kratší
než konstrukční trámek – pozor na vzdálenosti!

8

• Upevněte obvodová prkna s hladkou hranou k nosné konstrukci, na čele
přišroubujte k trámku nosné konstrukce prkno s hladkým okrajem.

9

• Přišroubujte paralelně podél konstrukčního trámku každých 500 mm, vložte
distanční šrouby mezi prkno s hladkým okrajem a konstrukční trámek.

. 2%

oruč

50

6
ax.

2b
. 12

50 mm

ený

Zrání barev
spád

7a

NAHOŘE: PO POKLÁDCE UPROSTŘED: PO 1–2 MĚSÍCÍCH DOLE: PO 6-8 MĚSÍCÍCH

70 mm
320 mm

10

m

max

a
PŘÍRODNÍ
HNĚDÁ

VARIA ŠEDÁ

SIGNUM

VARIA ČOKOLÁDOVÁ
DYNUM

3a

10 mm

3

M8x
80

min

. 17

mm

min

5a

nut

Uzav
5b

1m

m

4

1b
210

7b

2a

m

. 2%

ný s

řená

9b

pád

spár

a

7a
60 mm
12 mm

12 mm

M8x
80

8b
40 mm
15 mm
min.
15 mm

10 mm

M8x
80

9a

10 mm
40 mm

9b

10 mm
40 mm
15 mm
min.
15 mm

TONKA

• nechejte vodu cca 15 minut působit.

CARDAMOM

NIGELLA

Vodní kámen

• opláchněte terasu vodou, očistěte tvrdým kartáčem nebo rýžovým kartáčem a důkladně
opláchněte.

2%

ání

MUSKAT

• dostatečně zvlhčete celou plochu krytiny terasy.

m

ovn

7b

BŘIDLICOVÁ
ŠEĎ

• suchou a volnou nečistotu zameťte.

Ulpívající nečistoty, jako jsou saze, uhlí a mastnotu můžete odstranit přípravkem megaclean.
Naneste na zvlhčenou podlahu zředěný přípravek megaclean a čistěte kartáčem, dokud
přípravek megaclean nezačne pěnit, nechejte působit a následně očistěte kartáčem a důkladně
opláchněte. Optimální účinek dosahuje přípravek megaclean za venkovní teploty od 20 °C.

4x35

Vyr

ČEDIČOVÁ ŠEĎ LAVA HNĚDÁ

Spád minimálně 2 % usnadňuje péči a čištění! Pokud nedodržíte požadovaný spád, mohou
se objevit skvrny od vody a kaluže, může dojít k usazování organických látek a ke zvýšenému
znečištění. Doporučujeme provést čištění terasy minimálně 2krát ročně za teploty minimálně 15
°C následujícím způsobem:

8b

0m

OŘECHOVÁ
HNĚDÁ

Pokyny k čištění

mm
. 60

PŘÍRODNÍ
HNĚDÁ

Cištení a péce

3b
max

40 mm

PREMIUM PLUS

VARIA HNĚDý

m

10 mm

10 mm

BŘIDLICOVÁ
ŠEĎ

2%

7,5x
132

8a

ČEDIČOVÁ ŠEĎ LAVA HNĚDÁ

PREMIUM

7
ax.

5b

OŘECHOVÁ
HNĚDÁ

m

50

3b

spár

0m

12 mm

m

9a

8a

mm

. 50

15 m

4

1a

3a
.
min

řená

m

100 mm

7,5x
92

Otev

1m

180

10 mm

mm

m

min

UZAVŘENÁ SPÁRA
• Vyrovnejte konstrukční trámky, přišroubujte spodní konstrukci v
okrajové části a vždy dva trámky na začátku a na konci a prostřední
trámek.
• Zařízněte konstrukční trámky do roviny, přesah 100 mm.
Zboku a na koncích upevněte trámek o délce 120 mm 60 x 40 mm
na výšku nahoře tak, aby lícoval vlevo a vpravo.

OTEVŘENÁ SPÁRA
• Instalujte první prkno do profilu k připojení k budově (volitelné
příslušenství), potom zatlačte do instalovaných okrajových svorek.
Umístěte svorky na konstrukční trámky, zajistěte pomocí nástroje
Zammer/kleštěmi a nasaďte do drážky prkna.
• Položte další prkno, příp. použijte distanční prvek (pro spáru 5/8 mm).
• V případě spáry v konstrukčním trámku příp. nasaďte přemostění
spáry tak, aby bylo možné svorku bezpečně umístit i do prostoru
spáry.
• Po položení max. 1 m řady prken proveďte měření a přišroubujte
příslušnou řadu svorek ke konstrukčnímu trámku.
Opakujte až po předposlední prkno.

dop

CLASSIC

• Nalepte na prostřední konstrukční trámek bezpečnostní pásku.

5a

min

Montážní plán s betonovým obrubníkem

• V případě teras o šířce více než 360 cm pokládejte spoje stavebních trámků
s přesazením (vzdálenost 10 mm). V případě teras o délce více než 360 cm
umístěte v prostoru spojovací drážky prkna s hladkým okrajem konstrukční
trámek.

3a

MONTÁŽ PRKEN

t

11

UZAVŘENÁ SPÁRA
• Namontujte konstrukční trámky o délce 80 mm s montážní patkou na
začátek a konec každého konstrukčního trámku.

• Umístěte na začátek a na konec vždy dva trámky. Položte pod konstrukční
trámky gumové podložky 10 mm, příp. vyrovnejte rozdíly ve spádech dalšími
gumovými podložkami.

PRKNA S HLADKÝM
OKRAJEM

a
Šířk

3

10 mm

terasy

Montáž v úrovni terénu a ventilační mřížky

• V případě spáry v konstrukčním trámku příp. nasaďte přemostění spáry tak,
aby bylo možné svorku bezpečně umístit i do prostoru spáry.

15

2

• Umístěte pod stavební trámek pásku a pomocí montážní patky přišroubujte
ke všem stavebním trámkům.

6

9

1

Délka

y
eras

320 mm

2

Montážní plán pro FIX STEP

120 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE

1

• Nalepte na držáky FIX STEP uprostřed pruh bezpečnostní pásky,
zacvakněte na desky a umístěte, pozor na stejnou výšku.
• Umístění krajních desek FIX STEP DUO na začátek terasy, standardní desky
FIX STEP položte paralelně – pozor na vzdálenosti!
• Na konci terasy opět umístěte krajní desky FIX STEP DUO.
• Podle potřeby otočte vnější desky FIX STEP tak, abyste zabránili vyčnívání
stavebního trámku.

pod

2b

lož

V přechodových prostorách mezi zastřešenými a volnými plochami se mohou následkem srážek
a povětrnostních vlivů tvořit prachové částice a skvrny od vody. Ty zpravidla můžete odstranit
vodou a kartáčem a nejsou důvodem k reklamaci. Efekt vodních skvrn po čase vymizí, ale nelze se
mu zcela vyhnout.

í

Další informace o péči najdete v dokumentaci terasy v části s dokumenty ke stažení na naší
internetové stránce: www.megawood.com

4%

po čištění vodou

Získejte více informací o
péči/čištění našich výrobků:
www.megawood.com/731

Vměstky vláken
Dre
n
odt áž pro
ok
vod
y

Z důvodu použitých surovin může dojít k mírným vměstkům přírodních vláken. Ta mohou být po
vystavení povětrnostních vlivů nasáknutím vodou vystoupit na povrch. Jev se smí týkat maximálně
0,03 % povrchu. Velikost částic nesmí překročit 0,5 cm2.
Další informace o montáži terasy
s nosnou konstrukcí z betonových
obrubníků najdete zde:
www.megawood.com/729

Používáním terasy částice v průběhu doby postupně vymizí. Můžete je odstranit také mechanickou
cestou. K poškození výrobku tím nedojde. V souladu s EPLF jsou posuzovány ty částice, které jsou
patrné prostým okem vestoje při kolmém dopadu světla.

Přirozené vměstky
vláken před ošetřením

Přirozené vměstky
vláken po mechanickém
ošetření

