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Construirea terasei din lemn – instrucțiuni ale Academiei meșterului HORNBACH

Pas cu pas  Spațiu pentru notițele dvs.

Lucrări de montaj

Pasul de lucru 1
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. 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 2
Înainte de a în#uruba fix plăcile de pardoseală, trebuie să
preburghia#i ambele găuri pe fiecare parte, cu un #ablon de
găurire artizanal. În locul #uruburilor pute#i folosi #i clipsuri
pentru fixare invizibilă.

Pasul de lucru 3
La în#urubarea pardoselii, lua#i în considerare lă#imea
panourilor (a) #i a substructurii (b). Monta#i panourile cu o
distan#ă de 1 cm fa#ă de perete; introduce#i un pat între
panou #i perete. În#uruba#i panourile cu substructura
folosind #uruburi pentru terasă din o#el inoxidabil.

Respectarea distanțelor:

1.) Înjumătă#i#i distan#ierul #i monta#i-l dedesubt la
canturile exterioare. 2.) A#eza#i primul panou, introduce#i
distan#ierul #i în#uruba#i panoul. 3.) Adăuga#i următoarele
panouri. Respecta#i distan#a de expansiune #i la îmbinările
longitudinale.

Amenajarea marginilor

Pasul de lucru 1
La montarea pardoselilor pentru terase, adesea este mai
simplu să lăsa#i capetele să iasă în afară. După montaj,
pute#i tăia lungimile excesive cu un fierăstrău circular
manual. Cantul se finisează cu hârtie abrazivă (rupere cant).
Pentru a ascunde substructura, pute#i monta pardoseală
pentru terasă de jur împrejur.
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Pasul de lucru 2
În#urubarea se face de sus, prin substructură, sau lateral,
direct în substructură – în func#ie de direc#ia în care este
orientată substructura.

Pasul de lucru 3
Trebuie să existe o ventilare suficientă #i după ce a#i
montat panourile de mascare – ea spore#te durata de via#ă
a unei terase din lemn.

Pasul de lucru 4
Lemnul pentru terasă este expus în permanen#ă condi#iilor
climatice. Extremită#ile lemnului (canturile) constituie
locuri deschise de pătrundere a umidită#ii. O zugrăvire
de protec#ie a acestor locuri spore#te durata de via#ă a
lemnului.
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