Komposit
Tak fordi du har valgt iDeck®

Monteringsvejledning
Maksimale tilladte strøafstand, målt
fra center til center af strøer:

Undersøg altid de varer du har modtaget for synlige fejl, mangler
eller skader. Varer som er taget i brug eller modificerede er ikke
reklamationsberettigede. Opbevar varerne overdækkede og på et
plant underlag.

60 cm. C/C

For at opretholde reklamationsretten - og for at opnå det bedste
resultat skal følgende være opfyldt:
• Anvend kun originalt ideck® tilbehør.
• Følg nærværende vejledning.

- gældende for almindelige private gang og
opholdsarealer, hvor brædder monteres vinkelret
på strøerne.
Ved andre formål, f.eks. kommercielle projekter
og / eller ved tungere laster, skal strøafstanden
mindskes..

Supreme Smart™ T&G

Denne vejledning gælder for følgende ideck® komposit produkter:
ideck Supreme Smart™ T&G.

Underlaget
IDeck® kan monteres på strøer af træ, komposit, stål eller aluminium. Nærværende vejledning er baseret på strøer af træ. For at
optimere levetid - og duelighed på underlaget, skal du anvende
trykimprægneret, tørt træ, i en god kvalitet.
• Ventilation, er nødvendig for at sikre den længste levetid og
duelighed for både kompositprodukterne - og underlaget.
Ovenstående komposit produkter skal altid løftes minimum 25
mm fra fast underlag - og gerne mere sådan at hele konstruktionen fremstår effektivt ventileret.
Vælger man at lukke siderne eller hvis konstruktionen ikke kan
ventileres fra mindst 2 sider, skal der etableres ventilationsriste i mindst 2 sider - eller minimum 2 steder på arealets flade.
• Fald for vandafledning, er et krav for dette produkt - og nødvendigt for at minimere uønsket henstående vand på arealets
overflade. 2-3 mm fald pr. løbende meter, anbefales.
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• Planlæg underkonstruktionen omhyggeligt.
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Komposit

Monteringsanvisning

Ekspansion / sammentrækning
Alle kompositprodukter udvider sig ved opvarmning - og krymper
ved nedkøling.
Det er derfor hensigtsmæssigt at akklimatisere komposit-produkterne på byggestedet, i minimum 72 timer.
Hold altid god afstand til faste bygningsdele. Minimum 7 mm i komposittens bredde-retning og minimum 15 mm i længderetningen.
Hvis kompositten er akklimatiseret - og monteret i 10 graders
varme, kan en planke ekspandere ca. 0,5 mm / meter, i længderetningen, per 10 graders yderligere varme.
I praktik, under ovenstående forhold, er det hensigtsmæssigt at
holde en afstand på 7 mm ved samlinger over planke-ender.
Montering af plankerne
Læg det første bræt på bjælkerne med not-siden ud mod den
retning hvor de følgende brædder kommer til at ligge. Første bræt
skrues i strøen gennem de forborede aflange huller.
Placér skruen i midten af hullet.

(Brug rustfri stål skruer 3,5 x 40
mm med flade M4 Ø9 skiver). Skub næste bræt ind i noten på det
allerede skruede bræt. Gentag, indtil afsluttet.
Montering af F trim og L-Kantafdækning:
For-bor huller i trim (Ø 8 mm bor)
Monter med Trim-skruer i strø-konstruktionen.
Generelt
Nærværende er udelukkende vejledende.
Det er bygherrens ansvar at eventuelle lovkrav er opfyldt.
DLH hæfter ikke for eventuelle fejl, mangler eller svigt i underkonstruktionen.
Undtagelser fra - og ændringer i nærværende skal foreligge
skriftligt for at være gældende.
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Se separate betingelser for reklamationsret/garanti på www.dlh.dk
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