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Construirea terasei din lemn și piatră

Pas cu pas  Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea terasei de lemn

Pasul de lucru 1
Pe substructura cu material anti-înghe# se aplică un strat
de pavaj de prundi# gros de 4 cm. Nivela#i materialul, să
fie uniform. Pentru aceasta presa#i tijele în formă de T
(#ipci de nivelare) în patul de prundi# #i alinia#i-le la acela#i
nivel cu marginea superioară a bordurilor. Dacă bordurile
sunt a#ezate corect #i ave#i înclina#ia necesară, alinierea
tijelor în formă de T este simplă. După nivelarea suprafe#ei,
înlătura#i tijele în formă de T. Umple#i cu prundi# canelurile
rezultate.

Pasul de lucru 2
Monta#i acum dalele de terasă, începe#i de la marginea
frontală a terasei. Monta#i dalele pe rânduri, cu spa#iu
pentru rosturi. Lăsa#i între plăci #i fa#ă de margine o
distan#ă de 5 mm între rosturi; sunt utile distan#ierele.
Utiliza#i distan#iere speciale pentru dale de terasă. Tăia#i
plăcile cu un polizor unghiular cu disc de piatră pentru
suprafe#e din granit. După montare, înlătura#i distan#ierele.

Pasul de lucru 3
Apoi mătura#i în rosturi pe diagonală pietri#ul pentru
rosturi. Pentru aceasta mortarul de rosturi pentru pavaje
Fix, ce se întăre#te la contactul cu aerul, este deosebit
de adecvat. Acesta se mătură în rosturi cu o mătură de
stradă. Îndepărta#i de pe suprafa#ă restul de material. După
uscare, rostul devine stabil #i în acela#i timp permeabil la
apă.

Pasul de lucru 4
Mortarul de rosturi pentru pavaje Fix este disponibil în
diferite culori.

Montarea terasei de lemn

Pasul de lucru 1
Pe stratul anti-înghe# pregătit se aplică un strat de pavaj de
prundi# gros de 4 cm.
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Pasul de lucru 2
Nivela#i materialul. Acest lucru se ob#ine cel mai bine cu
tije în formă de T ca #ipci de nivelare, conform descrierii
anterioare. Pe suprafa#a nivelată a#eza#i un strat universal
de fibre ca protec#ie împotriva buruienilor. A#eza#i stratul
de fibre sub forma unor benzi.

Pasul de lucru 3
Pentru montarea terasei de lemn sunt necesare dale de
beton ca suport pentru substructură. Aranja#i dalele de
beton la distan#ele prevăzute; distan#ele sunt prestabilite
de producătorul pardoselilor pentru terase. Dalele de
beton se montează cel mai bine cu un dispozitiv de ridicat
plăci. Dintr-o scândură, decupa#i un #ablon de distan#are
pentru alinierea uniformă a dalelor. Sub fiecare suport al
substructurii se a#ază un pat de funda#ie. Acesta măre#te
durata de via#ă a lemnului. Substructurile asamblate
longitudinal necesită o distan#ă de expansiune de 1 cm. În
timpul montajului, ca distan#ier, se poate introduce un pat
de funda#ie. În func#ie de modelul de montare, pardoselile
se îmbină cap la cap. În locurile de îmbinare, substructura
trebuie dublată.

Pasul de lucru 4
În#uruba#i substructura cu dalele de beton: pentru aceasta
perfora#i substructura cu un burghiu pentru lemn. Apoi,
cu un burghiu pentru piatră, face#i o gaură pentru diblu
în dala de beton. Acum introduce#i un diblu cui până la
jumătate #i apoi în#uruba#i-l până la capăt cu o #urubelni#ă
cu acumulator.

Pasul de lucru 5
La în#urubarea pardoselilor pentru terase sunt importante
distan#ele între plăci #i fa#ă de toate piesele fixe precum
#i distan#a între substructură #i plăcile pentru terase.
Distan#ele împiedică sta#ionarea apei pe suprafa#ă #i în
plăcile de pardoseală sau pătrunderea ei în substructură.
Acest lucru măre#te durata de via#ă a terasei.

Pasul de lucru 6
Distan#ierele speciale asigură distan#a corectă între rosturi
#i fa#ă de substructură.Înainte de a în#uruba fix plăcile
de pardoseală, trebuie să preburghia#i ambele găuri pe
fiecare parte, cu un #ablon de găurire artizanal. Apoi pute#i
în#uruba u#or plăcile de pardoseală cu #uruburi din o#el
inoxidabil pentru terase. Ca alternativă pute#i folosi #i
clipsuri pentru fixare invizibilă.

Pasul de lucru 7
La montarea primului rând de plăci, pentru marginea
exterioară, distan#ierele se înjumătă#esc #i astfel vârful
înăl#at este înlăturat.
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Pasul de lucru 8
A#eza#i dedesubt distan#ierele înjumătă#ite #i monta#i
primul rând de plăci. Pe cealaltă parte, în fiecare loc de
suport, se introduce câte un distan#ier.

Construirea șablonului de găurire

1.) Tăia#i cu fierăstrăul plăcu#a de lemn la dimensiunile
potrivite.2.) Aplica#i #ipcile opritoare laterale.3.) Face#i
două găuri.
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