
Instrukcja montażu i pielęgnacji tarasu

Informacje wstępne.
1.1Deska tarasowa jest suszona komorowo bądź powietrznie do wilgotności około 20%, dlatego nadaje się ona
     wyłącznie do zastosowań zewnętrznych. Zamontowanie takiej deski wewnątrz obiektu wymaga jej
     wcześniejszego dosuszenia do poziomu 8% - 10% wilgotności.
1.2.Drewno jest materiałem higroskopijnym i jako takie zmienia swoją objętość w związku z oddawaniem /
     pobieraniem wilgoci z otoczenia. Należy o tym pamiętać przy ustalaniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych
     miedzy deskami w układanym tarasie (patrz punkt 4.5.)
1.3.Składowanie desek tarasowych. Deski tarasowe dostarczane przez firmę Biuro Styl są spakowane w mini
     paczki po 4 sztuki spięte plastikowymi bandówkami, co zabezpiecza je przed wichrowaniem i paczeniem się
     (stanowi to cechę materiału naturalnego, jakim jest drewno). Plastikowe bandówki z mini paczek powinny
     zostać usunięte bezpośrednio przed zamontowaniem desek na tarasie.
1.4.Składowanie legarów. Legary jako materiał o podwyższonej wilgotności w stosunku do desek tarasowych (ok.
     30% wilgotności) nie są pakowane w mini paczki (ponieważ w mini paczkach nie używamy przekładek, takie
     pakowanie mogłoby spowodować zaparzenie drewna). Z uwagi na to należy zwrócić szczególną uwagę na
     ich składowanie: tak długo jak to możliwe deski powinny pozostać spakowane w paletach ściśnięte ciasno
     bandówkami, a jeśli z jakichś przyczyn jest to niemożliwe – powinny być przynajmniej solidnie obciążone,
     aby zapobiec ich wichrowaniu bądź paczeniu się.

Przygotowanie podłoża.
2.1.Montaż na gruncie przepuszczalnym (taras wkomponowany w architekturę ogrodową)
   2.1.1. Podłoże należy wyrównać i utwardzić
   2.1.2.W celu uniemożliwienia przerastania spod tarasu trawy i chwastów można zastosować agrowłókninę
            pod całą powierzchnia tarasu
   2.1.3.Następnie całość pokryć warstwą żwiru lub drobnych kamieni.
2.2.Montaż na gruncie nieprzepuszczalnym (taras przydomowy bądź usytuowany na balkonie)
   2.2.1.Należy pamiętać o zabezpieczeniu odpowiedniego spadku podłoża (ok. 2%), który umożliwi
            odprowadzenie wody spod tarasu
   2.2.2.Deski tarasowe powinny być montowane tak aby ryflowanie było równoległe ze spadkiem tarasu, co
            zapobiegnie pozostawaniu resztek wody na deskach pomiędzy ryflami
   2.2.3.Konsekwencją tego będzie montaż legarów w kierunku prostopadłym do spadku. W związku z tym
            należy „podnieść” konstrukcję legarów chociażby o 5 mm aby zapobiec zatrzymywaniu wody
            deszczowej pod konstrukcja tarasu. Można w tym celu użyć gumowych podkładek (dostępnych na
            rynku), co dodatkowo zaizoluje legar od podłoża.

Legarowanie.
3.1.Należy stosować legary z drewna o gęstości maksymalnie zbliżonej do gęstości drewna z jakiego wykonany
      będzie taras. Przy tarasach z drewna egzotycznego (o gęstości zbliżonej lub nawet przekraczającej 1000 kg /
      m3) absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie legarów z gatunków iglastych (sosna, świerk, modrzew) –
      naprężenia powstające w drewnie w wyniku wahań temperatury i wilgotności mogą doprowadzić do
      wyrwania wkrętów z legarów o zbyt niskiej gęstości.
3.2.Rozstaw legarów dla profili deski tarasowej dostarczanej przez firmę Biuro Styl powinien kształtować się w
      sposób następujący:
   3.2.1.Profil 19 x 90 mm – 30 centymetrów (+/- 5 centymetrów)
   3.2.2.Profil 21 x 120 – 40 centymetrów (+/- 5 centymetrów)
   3.2.3.Profil 21 x 145 – 45 centymetrów (+/- 5 centymetrów)
   3.2.4.Profil 25 x 145 – 50 centymetrów (+/- 5 centymetrów) 
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