Uniwersalne i
ekologiczne tarasy
GOVADECK®
04/2014

NL
F

D
PL

Plaatsingsvoorschriften Govadeck® terras
Instructions de montage terrasse Govadeck®
Verlegeanleitung Govadeck® Terrassen
Instrukcja montażu desek tarasowych Govadeck®.
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GOVADECK®

listwa wykończeniowa

Deski tarasowe Govadeck instalowane są w systemie Gova-Connect,
prostego i wysokogatunkowego zacisku służącego do przymocowania
desek do konstrukcji nośnej.
System umożliwia kompensację efektu rozszerzalności cieplnej desek.
Konstrukcja nośna wykonywana jest z odpornych na korozję legarów ECO.
Klips Gova-Connect jest montowany w poprzecznych rowkach na deskach
w celu zapewnienia, że wkręty nie będą widoczne na powierzchni.
Dodatkowo, system pozwala na bezproblemowe rozszerzanie i kurczenie
się desek.
Gova-Connect

1 deska = 2 style!

rowkowana

!

płaska

Przed rozpoczęciem montażu pokrycia Govadeck należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
Ze względu na szczególne właściwości materiału, w przypadku niewłaściwego montażu
mogą wystąpić problemy. W celu zapewnienia optymalnych efektów i bezproblemowego
układania desek należy postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji.

DOSTĘPNE PRODUKTY POWIĄZANE
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Deski, legary nośne i listwy wykończeniowe.

30
150

Deski tarasowe CLASSIC
3 x 15 x 360 cm
Dostępne w 5 kolorach
Waga 1 deski 14,6 kg
Listwa wykończeniowa
3 x 8,2 x 360 cm
Waga 1 listwy 7,9 kg

Legary nośne ECO
5 x 5 x 240 cm
Waga 1 legara 5,6 kg

Tolerancja 3%
dla grubości, długości i szerokości.

Mocowania

Gova-Connect
1 paczka =

Gova-Start-Connect
1 paczka =
Wkręty Gova
100 klipsów Gova-Connect
25 klipsów Gova-Start-Connect
Wkręty Torx z płaskim łbem wpuszczanym
200 wkrętów
50 wkrętów
ze stali nierdzewnej
(wkręty Torx ze stali nierdzewnej 4 x 20 mm) (wkręty Torx wkrętów stali nierdzewnej 4 x 20 mm)
Typ 4 x 20 mm (200/opakowanie)
Typ 5 x 80 mm (100/opakowanie
Typ 5 x 100 mm (100/opakowanie)
Typ

szt. /paczkę

3/5 cm
5/9 cm
9/13 cm
11/15 cm
15/19 cm
Płytki Gova-Fix
1 opakowanie = 25 płytek Gova-Fix
Podpory Govalift
(płytki ze stali nierdzewnej 2 x 40 x 77 mm)
5 typów wg wysokości
200 wkrętów
Legar ECO opierany jest na Govalift co 35 cm
(wkręty Torx ze stali nierdzewnej 4 x 20 mm)
Zużycie na m²: 6,5 szt.

50
50
50
40
40
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PRZYGOTOWANIE

W celu zapewnienia optymalnego odwodnienia desek tarasowych, nachylenie podłoża powinno wynosić przynajmniej 10
mm na każdy metr wzdłuż desek.

ZALECANE ROZMIARY WKRĘTÓW
Stosować wyłącznie nasze specjalne wkręty ze stali nierdzewnej Gova
(Torx z łbem wpuszczanym) podczas:
- mocowania łączników Gova-Connect na legarach nośnych: 4 x 20 mm
- wzajemnego mocowania legarów nośnych: 5 x 100 mm
- mocowania płytek Gova-Fix: 4 x 20 mm
- mocowania standardowych listew wykończeniowych: 5 x 80 mm
- mocowania desek w widocznych miejscach: 5 x 80 mm

NARZĘDZIA
Deski tarasowe Govadeck mogą być obrabiane metodami
przewidzianymi dla drewna, stosując standardowe narzędzia
do obróbki drewna. Do piłowania i wiercenia zalecamy
równomierną i powolną metodę obróbki.
W przypadku stosowania wkrętów ze stali nierdzewnej 5 x 80 mm,
zalecamy nawiercenie otworów 4 mm w celu ułatwienia montażu i
demontażu/regulacji, unikając w ten sposób nadmiernych
naprężeń działających na wkręty.

Pogłębiacz walcowy
W celu wpuszczenia widocznych wkrętów (np. w listwie
wykończeniowej), zalecamy stosowanie pogłębiacza walcowego w
otworze wierconym 4 mm.

PRZECHOWYWANIE LEGARÓW I DESEK:
Podczas przechowywania desek tarasowych Govadeck należy zwrócić uwagę, aby były one przez cały czas odpowiednio
podparte w celu uniknięcia występowania odkształceń.

PODŁOŻE:
Odpowiednio przygotowane podłoże jest bardzo ważnym elementem montażu. Podłoże powinno być twarde, równe,
stabilne i wystarczająco grube (beton, płytki, piasek stabilizujący, żwir).

BARDZO WAŻNE JEST
PAMIĘTAĆ O DOKŁADNYCH
POMIARACH!
Dokładne wymierzenie tarasu jest ważne nie
tylko pod kątem określenia ilości materiałów,
lecz również pod kątem ustalenia stabilnej
konstrukcji nośnej. Przedstawione poniżej
przykłady poniżej prezentują znaczenie
prawidłowo zamontowanej konstrukcji nośnej.

+/- ilość materiałów na m²:
(wyłącznie informacyjnie)
Deski 1,85 3 x 15 x 360 cm
Legary 1,6 ECO 5 x 5 x 240 cm
18,5 x klipsy Gova-Connect
2,5 x płytki Gova-Fix
57 x 4 wkręty Gova x 20
10 x 5 wkręty Gova x 100
Opcjonalnie
Podpory Gova-Lift
6,5 szt. na m²

OBLICZENIA EFEKTU ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ
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W czasie montażu uwzględnić maksymalny zakres dla efektu rozszerzalności materiału
pod wpływem zmian temperatury w celu uniknięcia kolizji desek ze ścianami i listwami,
prowadzących do uszkodzeń, np. puchnięcia desek lub uszkodzeń listew.

Im wyższa temperatura na etapie montażu, tym mniejszy zakres
maksymalnego rozszerzania.
Niższa temperatura montażu prowadzi do większej rozszerzalności
maksymalnej.

TABELA ZAKRESU ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ
MAKSYMALNA ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA na metr bieżący
(dla informacji użytkownika podaje się również maksymalny zakres kurczenia)

w zależności od temperatury montażu:
0°C

5°C

+ 5 mm + 4,5 mm
(- 2 mm)

(- 2,5 mm)

10°C

15°C

20°C

+ 4 mm

+ 3,5 mm

+ 3 mm

(- 3 mm)

(- 3,5 mm)

(- 4 mm)

25°C

30°C

35°C

40°C

+ 2,5 mm

+ 2 mm

+ 1,5 mm

+ 1 mm

(- 4,5 mm)

(- 5 mm)

(- 5,5 mm)

(- 6 mm)

Min. temperatura na obszarze Europy Zachodniej = -20°C. Maks. temperatura w słońcu przy czarnym
kolorze desek = 50°C.
Zakładając, że montaż odbywa się normalnie w temperaturze 10 - 20°C, maks. różnica temperatur
będzie wynosić ok. + 40°C (rozszerzenie) i -40 °C (kurczenie). Potwierdza to znaczenie efektu
rozszerzania i kurczenia materiału w obliczeniach.

Ilustracja przedstawia rezultat nieprawidłowo
uwzględnionego efektu rozszerzalności cieplnej w
obliczeniach dla konstrukcji nośnej. Deski instalowano
w okresie letnim, bez zapewnienia dodatkowej
przestrzeni na kompensację zjawiska rozszerzalności
cieplnej, co doprowadziło do odkształceń desek.
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PROJEKTOWANIE DESKOWANIA

Przykład:
Schemat: Taras w kształcie litery L

90
330
360
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Przed rozpoczęciem projektowania tarasu i jego konstrukcji nośnej należy określić kierunek desek. Najważniejszym
czynnikiem jest kierunek wzdłużny desek, który powinien przebiegać zgodnie z najkrótszym wymiarem (szerokością)
zakładanej powierzchni tarasu w celu ograniczenia efektu rozszerzalności do minimum. Po zakończeniu projektowania,
instalator powinien uwzględnić długość produkcyjną deski i zaplanować zużycie pod kątem minimalizowania odpadów.
W celu zapewniania profesjonalnego wykończenia, deski instalować w konfiguracji połączeń schodkowych (naprzemiennie
– krótsza, dłuższa, krótsza, dłuższa, itd.), gdzie powierzchnie boczne po cięciu tworzą optycznie linię prostą.

Złącze 3,2 mm
Deska 15 cm

(*) Obliczenia (na szerokości)
52 deski = 52 x 15 cm = 780 cm
51 złącza = 51 x 0,32 cm = 16,32 cm
Łącznie = +/- 796 cm
Jest to ważna informacja dla procesu projektowania
konstrukcji nośnej.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ
maks. 240 cm
maks. 240 cm

maks.
35 cm

Konstrukcja nośna powinna być
wykonana z odpornych na korozję
legarów ECO z tworzywa sztucznego
o wymiarach 5 x 5 x 240 cm, przy
maks. odstępie 35 cm. Rama powinna
być umieszczona bezpośrednio na
płaskim podłożu nośnym. Wszystkie
szczeliny pomiędzy podłożem i ramą
powinny być wypełnione w celu
uniknięcia osiadania. Konstrukcja
nośna powinna tworzyć pojedynczą,
stabilną ramę.
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Wkręt 5 x 100

Wkręt 4 x 20

Pod wpływem wahań temperatury, deski tarasowe będą się rozszerzały i kurczyły wzdłuż, podobnie jak konstrukcja
nośna, chociaż wpływ na konstrukcję nośną będzie niższy ze względu na brak narażenia na działanie
bezpośrednich promieni słonecznych.
Z powodu powyższego, stabilna konstrukcja nośna z prawidłowo połączonymi wewnętrznie legarami jest
warunkiem podstawowym.
W celu uzyskania stabilnej konstrukcji, legary powinny być połączone poprzecznicami przykręcanymi przynajmniej
co 240 cm, po obu stronach punktu łączenia wzdłużnego 2 legarów 240 cm. Poprzecznice wycinane są z legarów
ECO.
Konstrukcja nośna powinna tworzyć ramę.
Legary ECO łączone są wzajemnie za pomocą 2 płytek Gova-Fix (po jednej z każdej strony) i wkrętów Gova (4 x
20 mm).
Poprzecznice przymocowywane są za pomocą wkrętów Gova 5 x 100 mm (zalecane nawiercanie wstępne).

Zobacz nasz film instruktażowy na stronie www.govaplast.com

62

PL

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ
BARDZO WAŻNE!

Przed rozpoczęciem projektowania konstrukcji nośnej należy
uwzględnić następujące elementy: w punkcie wzajemnego
łączenia 2 desek instaluje się podwójny legar ECO.
Omawiane 2 legary ECO są łączone wzajemnie za pomocą
wkrętów Gova 5 x 100 cm (zalecane nawiercanie) co 50 - 60
cm.
Dwie deski tarasowe przymocowywane są do 2 legarów ECO
za pomocą 1 klipsa Gova-Connect na każdy legar, tj. 2 klipsy
Gova-Connect obok siebie.

Maks. 35 cm

Wkręt 5 x 100

2x

Schodkowe cięcia tworzą optyczną linię prostą, umożliwiając wzdłużne
łączenie desek na podwójnych legarach ECO.

Jedną z zalet używania legarów ECO jest brak ryzyka wypychania desek w
górę w punktach ich łączeń.

W zakresie rozszerzania wskutek wahań temperatury:
Zapewnić odpowiednią przestrzeń pomiędzy konstrukcją nośną i
ścianami, listwami i innymi przeszkodami (patrz: tabela zakresów
rozszerzania materiału). Im większa konstrukcja, tym ważniejsze
znaczenie parametru.

Opierać się na danych tabeli zakresów rozszerzania jako wskazanie
efektu rozszerzania konstrukcji, chociaż konstrukcja nośna ulega
rozszerzalności cieplnej mniej niż same deski. Większe konstrukcje
będą się oczywiście rozszerzać bardziej. Należy pamiętać, że
konstrukcja nie może być zakleszczana przy ścianach, listwach, itp.

!

MONTAŻ: KONSTRUKCJA NOŚNA
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Jeżeli ryzyko kolizji ze ścianami i listwami nie występuje (ponieważ konstrukcja nośna może się swobodnie rozszerzać
przynajmniej w jedną stronę), ważne jest przymocowanie konstrukcji np. do ściany lub podłoża w celu zapobiegania
przesunięciom. Codzienne działanie efektu rozszerzania i kurczenia wskutek zmian temperatury może prowadzić do
powolnego przesuwania się konstrukcji nośnej.

Konstrukcja powinna być przymocowana do podłoża (lub ściany) w prostej linii,
co umożliwia przebieg efektu rozszerzalności w sposób kontrolowany.
Nieprzymocowana konstrukcja może się powoli przesuwać. Położenie
mocowania określa się na etapie projektowania.

Mocowania wykonuje się za pomocą
dybli z gwoździami 10 x 160 mm

Zalecamy wykonywanie konstrukcji nośnej, która jest kilka
centymetrów krótsza (wzdłużnie) niż powierzchnia tarasu, szczególnie
w przypadku korzystania z listwy wykończeniowej. Listwa
wykończeniowa przymocowywana do powierzchni bocznych desek
wymaga również przestrzeni do kompensacji efektu rozszerzalności
cieplnej. Występ desek wynosi maks. 5 cm.

Przydatna wskazówka:
W celu idealnego spasowania desek z konstrukcją nośną, legar końcowy
(z klipsem Gova-Start-Connect) powinien być instalowany z możliwością
regulacji położenia.
Przed zainstalowaniem dwóch ostatnich desek, legar skrajny można
przymocować we właściwej pozycji końcowej.

Planowanie jest ważne!
Wykonywanie rysunków ze skalowanym układem tarasu pozwala na dokładne rozmieszczenie desek, cięć
i konfiguracji konstrukcji nośnej.
Konstrukcja nośna powinna być rysowana jako podwójne legary ECO podpierające końcówki 2 desek
tarasowych (cięcia znajdują się w tych samych punktach, co na podwójnych legarach ECO). Punkt
mocowania desek na konstrukcji nośnej (jedna linia) określa się również na etapie projektowania.
Wsparcia udzieli lokalny sprzedawca Govadeck.

64

PL

MONTAŻ: KONSTRUKCJA NOŚNA

W celu wykorzystania pełnej zdolności nośnej legarów należy je układać na odpowiedniej, płaskiej powierzchni
nośnej. W punktach braku kontaktu z podłożem wypełnić przestrzeń co 35 cm.

Można stosować gumowe podkładki, które nie zawierają elementów korodujących, są zabezpieczone przed
przesunięciem i zabezpieczają pokrycie dachu ułatwiając również odpływ wody.

Wykorzystać długą poziomnicę

Upewnić się, że konstrukcja nośna nie blokuje odpływu wody z tarasu; woda powinna spływać w
sposób swobodny. Jest to szczególnie ważne w przypadku tarasów układanych na dachach. Jeżeli
podłoże jest równe i legary do niego przylegają, zaleca się wykonanie nacięć w legarach
ułatwiających odpływ wody.

Deski nie mogą być nachylone w kierunku ściany, co spowoduje problemy z wilgocią.

Do uzupełniania szczelin powyżej 3 cm stosować
regulowane plastikowe podpory Gova-Lift (dostępne w 5
wysokościach, do 19 cm),

W niektórych przypadkach, łatwiej jest wykonać wypełnianie szczelin na etapie składania konstrukcji nośnej,
ponieważ duże konstrukcje jest później trudniej modyfikować.

MONTAŻ: DESKI TARASOWE
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Długość produkowanych desek tarasowych
Govadeck zawsze wynosi 360 cm. Dopuszcza
się niewielkie różnice długości, co jest
zjawiskiem normalnym. Na brzegach desek
znajdują się pozostałości po tłoczeniu. Przed
montażem należy je opiłować.
Pod wpływem zmian temperatury, po obcięciu mogą pojawić się niewielkie
różnice w długości desek: „zimna” deska przycięta do tej samej długości co
deska rozgrzana na słońcu ostatecznie okaże się być nieznacznie dłuższa.
Wszystkie deski przycinać w tej samej temperaturze (np. w garażu).
Zachowywać wymaganą odległość pomiędzy deskami i ścianami, lub innymi
przeszkodami, do kompensacji efektu rozszerzalności cieplnej. (Patrz
przedstawiona tabela.)

Gova-Connect

Gova-Start-Connect

66

PL

MONTAŻ: DESKI TARASOWE

W przypadku układania kilku desek połączonych ze sobą wzdłużnie, należy je instalować w konfiguracji
schodkowej, uwzględniając rozmieszczenie elementów ramy nośnej. W punkcie łączenia wzdłużnie 2 desek
instaluje się podwójny legar ECO. Końcówki obu desek tarasowych przymocowywane są do 2 legarów ECO z 1
klipsem Gova-Connect na każdy legar, czyli stosuje się 2 klipsy Gova-Connect obok siebie.

Na początek wykonywane jest łączenie wzdłużne 2 desek za pomocą płytki Gova-Fix. Następnie „przedłużaną”
deskę można obrócić i umieścić w klipsach Gova-Connect.

Łączenie wzdłużne desek pozwoli nie tylko na uniknięcie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami, lecz również
uniknięcie efektu wypychania desek w górę.
Metoda pozwala na ograniczenie widocznego działania efektu rozszerzania i kurczenia się materiału do końcówek
łączonych desek.

MONTAŻ: DESKI TARASOWE
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Rozszerzanie materiału na końcu deski tarasowej
(taras przymocowany do ściany)
Zalecamy przymocowywanie desek do konstrukcji nośnej tylko
po jednej stronie (najlepiej po stronie zewnętrznej ściany),
używając wkrętów ze stali nierdzewnej 5 x 80 mm.
 Zalety metody mocowania:




Deski rozszerzają się tylko w jednym kierunku.
Deski będą wypoziomowane nawet przy częstym
działaniu procesu rozszerzalności cieplnej, podczas
gdy luźne deski zaczęłyby się przemieszczać.

Proporcjonalne rozszerzanie materiału na obu końcach deski
(taras zamknięty pomiędzy 2 ścianami lub taras w kształcie L)
W celu proporcjonalnego rozłożenia efektu rozszerzalności materiału na oba końce deski, deski należy w miarę
możliwości przykręcać na środku ramy nośnej. Jest to szczególnie ważne przy łączeniu wzdłużnym desek.

Do mocowania stosować wkręty z łbem
wpuszczanym 5 x 80 mm.

Mocowanie można wykonać również z zastosowaniem wkrętów
krytych (patrz rysunek).
Zalecamy nawiercanie wstępne. Opisywana metoda mocowania
powinna być wykonywana tylko na etapie montażu (nie później).

Zachowywać wymaganą odległość pomiędzy deskami i ścianami, lub
innymi przeszkodami, do kompensacji efektu rozszerzalności cieplnej.
(Patrz przedstawiona tabela.)
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Taras bez listwy wykończeniowej (przymocowany do ściany lub wyrównany z otoczeniem)

Wykonać klips Gova-End-Connect z
modelu Gova-Start-Connect.

Gova-Start-Connect

Gova-Start-Connect

Pierwsza deska

Ostatnia deska

.....
Gova-Start-Connect

Gova-Connect

Gova-End-Connect

W pierwszym rzędzie desek stosowane są klipsy typu Gova-Start-Connect.
Przykręcić pierwszy rząd klipsów Gova-Start-Connect do legarów ECO i wsunąć deskę(-ki) przez klipsy. Upewnić
się, czy pierwsza deska jest prawidłowo spasowana z klipsami Gova-Start-Connect i czy deski ułożone są w
prostej linii. W drugim rzędzie, umieścić standardowe klipsy Gova-Connect w rowku deski i przykręcić je do
legarów ECO za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej 4 x 20 mm.
Ostatni rząd desek mocowany jest w klipsach Gova-End-Connect przykręcanych do legarów ECO przed
montażem desek. Klips Gova-End-Connect to Gova-Start-Connect po ścięciu górnej płytki ostrym narzędziem.
Po ułożeniu desek należy je przykręcić do legarów ECO w punkcie kontaktu deski z klipsami Gova-End-Connect
(czyli co +/- 40-50 cm).

Pomocowanie można wykonać również z
zastosowaniem wkrętów krytych (patrz
rysunek).
Zalecamy nawiercanie wstępne. Opisywana
metoda mocowania powinna być
wykonywana tylko na etapie montażu (nie
później).

MONTAŻ: DESKI TARASOWE
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Taras z listwą wykończeniową
Zewnętrzny legar ECO konstrukcji nośnej ustawiany jest w położeniu końcowym, pozostawiając ostatnią deskę
wysuniętą poza legar. Legar zewnętrzny jest następnie przykręcany do ramy nośnej.

kliny

Przy ostatniej desce klipsów Gova-Connect nie stosuje się w
celu uniknięcia problemów z montażem listwy
wykończeniowej. Jako alternatywę dla klipsów GovaConnect stosuje się kliny uzupełniające przestrzeń 3 mm
pomiędzy legarem ECO i deską. Ostatnia deska
przymocowywana jest za pomocą krytych wkrętów z łbem
wpuszczanym 5 x 80 mm, wkręcanych od góry lub przez
boczny rowek (patrz rysunek).
Zalecamy nawiercanie wstępne. Po ułożeniu desek należy je
przykręcić do legarów ECO, w punkcie kontaktu deski z
klinem (czyli co +/- 40-50 cm).

ostatnia deska
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LISTWA WYKOŃCZENIOWA
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Taras może być wykończony listwami maskującymi. Metoda umożliwia zasłonięcie
konstrukcji nośnej i oków desek w celu zapewnienia atrakcyjnego i profesjonalnego
wyglądu. Listwa może być wykonana w tym samym kolorze co deski, lub innym,
kontrastującym z deskami kolorze z palety Govadeck®.
Listwa wykończeniowa nie jest wymagana, jeżeli taras został wykonany równo z
przyległą powierzchnią lub wyrównany z istniejącą ścianą lub listwą, ponieważ
powierzchnie boczne nie będą widoczne.

Standardowa listwa wykończeniowa z zaokrąglonymi krawędziami
(3 x 8,2 cm) jest przykręcana do deski co 30 cm wkrętami Torx z
łbem wpuszczanym 5 x 80 mm. Zalecamy nawiercanie wstępne.

Torx 5 x 80

45°

W razie potrzeby, krawędź można zasłonić inną listwą Govadeck (niestandardową). Wsparcia udzieli lokalny
sprzedawca Govadeck.

PRZYKŁADOWE TARASY
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Taras prostokątny z listwą wykończeniową. Konstrukcja nośna przymocowana do ściany.

Dwa przykłady tarasów z wyrównaniem poziomu tarasu do przylegającej powierzchni. (Listwa wykończeniowa nie jest wymagana.)

Tarasy z zaokrąglonymi listwami wykończeniowymi
(tylko dla doświadczonych instalatorów!)
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BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ!

Przykłady poniżej prezentują znaczenie prawidłowo zamontowanej konstrukcji nośnej.

!
!

Konstrukcja nośna nie została prawidłowo
połączona, co prowadzi do występowania
szczelin wynikających z rozszerzalności
cieplnej.

Deski nie są prawidłowo podparte, a rozstaw
legarów wsporczych jest zbyt duży. W
rezultacie dochodzi do uginania się desek.

Chociaż deski zainstalowano „schodkowo”, nie
połączono ich wzdłużnie i nie zastosowano
podwójnych legarów. W rezultacie, deski są
wypychane, a szczeliny uwidocznione.

Konstrukcja nośna powinna być
przymocowana do podłoża w prostej linii, co
umożliwia przebieg efektu rozszerzalności w
sposób kontrolowany. Nieprzymocowana
konstrukcja może się powoli przesuwać (patrz
ilustracja).

Instrukcja montażu tarasu na dachu:
Pod najbardziej obciążanymi punktami ramy nośnej należy umieścić przekładki Gova-Pad w celu uniknięcia
uszkodzeń pokrycia dachu, niezamierzonego generowania przecieków i ułatwienia odpływu wody.
Naprężenia wywierane na dach przez masę tarasu będą powodowały powstawanie odcisków ramy.
Ponadto, nieprawidłowy montaż może powodować przesuwanie się dachu wskutek rozszerzania i kurczenia
się desek. Z uwagi na powyższe, podczas realizacji projektów na dachach należy zachować szczególną
ostrożność.
W niektórych rzadkich przypadkach podczas instalacji tarasu na dachu, charakterystyka materiału może
prowadzić do powstawania ładunków elektrostatycznych, jednak ich energia powinna zanikać samoistnie w
stosunkowo krótkim czasie. W przeciwnym razie, problem można rozwiązać instalując profile ze stali
nierdzewnej pomiędzy deskami. (Dostępne na życzenie) g)

KONSERWACJA
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Wymagania w zakresie konserwacji desek
tarasowych Govadeck są minimalne. Nie
wymaga się specjalnego preparowania lub
bejcowania. Wystarczy dokładnie czyścić
zanieczyszczone deski. Deski wchłaniają
mniej niż 0,29% wilgoci, więc oleje, tłuszcze i
inne produkty będą pozostawiały minimalne
plamy. Wskazane jest jednak, aby wszelkie
opisywane substancje usuwać z powierzchni
desek możliwie szybko. Ograniczone
wchłanianie wilgoci wskazuje na bardzo
ograniczone (lub zerowe) możliwości porostu
na powierzchni desek mchu, alg, itp.

Wskazówki producenta:
Czyszczenie:
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, do mycia używać czystej wody z
dodatkiem miękkiego detergentu. Deski mogą być czyszczone za
pomocą myjki wysokociśnieniowej o maksymalnym ciśnieniu 100
bar. Metoda nie jest jednak standardowo zalecana i jej użycie
powinno być ograniczane do minimum. Rozpryskiwaną wodę
kierować strumieniem wachlarzowym wzdłuż rowków desek, w
odległości co najmniej 30 cm.
Delikatne zarysowania:
Mogą być usuwane za pomocą preparatu do wnętrz i tapicerki
samochodowej (dostępnego w odpowiednich punktach sprzedaży).
Umożliwić wsiąknięcie preparatu, a następnie wypolerować deskę
używając tkaniny niezawierającej wełny.
Duże i głębokie zarysowania:
Mogą być wygładzane płaskim narzędziem (nożem), po czym
zaczną stopniowo zanikać.
Ślady po ogniu:
Delikatne ślady po ogniu mogą być usuwane za pomocą papieru
ściernego. Ślady należy pocierać zawsze zgodnie z kierunkiem
rowków na deskach. Poważniejsze uszkodzenia spowodowane
ogniem są trudne do usunięcia i mogą wymagać wymiany całej
deski.

GOVADECK®

Gova-Connect

+
100 x
NL

Gova-Connect
+/- 5 m2
in deze verpakking zitten
100 Gova-Connect en
200 RVS torx schroefjes 4 x 25 mm
D

Gova-Connect
+/- 5 m2
In dieser Verpackung :
100 Gova-Connect und
200 Edelstahl Torx Schrauben
(4 x 25 mm)

NL
F

D
PL

200 x
F

Gova-Connect
+/- 5 m2
cet emballage contient
100 Gova-Connect et
200 vis torx en inox 4 x 25 mm
PL

Gova-Connect
+/- 5 m2
Opakowanie zawiera:
100 klipsw Gova-Connect i
200 wkrętów Torx ze stali nierdzewnej
(4 x 25 mm)

Lees eerst de plaatsingsvoorschriften !
lire d’abord les instructions de montage !
Lesen Sie zuerst die Verlegeanleitung !
Przed rozpoczęciem montażu zapoznać się
z instrukcją!

