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1.1. Obecné informace o materiálu Twinson
1.1.1. Materiál a výhody
To nejlepší z obou světů:
Vítejte do světa Twinson, v němž příroda a technologie kráčí ruku v ruce. Twinson je vyroben ze dřeva a PVC. Díky zkombinování výhod obou materiálů v jediném novém základním materiálu vám Twinson poskytuje to nejlepší z obou světů – přírodní vzhled a pocit
tepla dřeva a snadnou údržbu a odolnost PVC. Materiál Twinson je 100% recyklovatelný, a současně je to alternativa k tropickému
tvrdému dřevu šetrná k životnímu prostředí. Zatímco tropické tvrdé dřevo lze získat pouze v ohrožených deštných pralesech, materiál
Twinson obsahuje dřevo borovice PEFC, které rychle roste v neustále obnovovaných lesích. Výjimečné kvality materiálu Twinson jsou
garantovány štítkem kvality Německého svazu zpracovatelů dřeva VHI.
Poznámky:
Materiál Twinson je trvanlivý produkt. Podle standardu EN 350-1, který popisuje odolnost různých typů dřeva, dosahuje materiál Twinson nejvyšší možné třídy 1. (viz kapitola 1.2/11) Materiál Twinson má certiﬁkát PEFC.

TWINSON

DŘEVO

PVC

Nepraská

XX

XX

Odolnost vůči hmyzu

XX

XX

Snadná údržba

XX

XX

Odolnost proti prokluzování

XX

Snadná a rychlá instalace

XX

X

X

Trvanlivý a přírodní materiál

XX

X

XX

Nutnost ošetřování

XX

Odolnost vůči rozkladu bez ošetřování

XX

XX

Odolnost proti UV záření

XX

XX
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1.1.2. Barvy
U všech krycích materiálů a dřevěných kompozitních produktů se předpokládá přirozené stárnutí v čase. Během prvních měsíců
vystavení elementu vlivům standardně proběhne stárnutí materiálu a dojde k mírnému vyblednutí barvy vzhledem k původnímu
odstínu. Tento proces je výsledkem kombinace absorpce vody dřevěnými vlákny a UV stabilizace na povrchu prken.
Pečlivé sledování ukazuje, že je změna barvy a její vyblednutí způsobeno zesvětláním dřevěných vláken. Jakmile proběhla prvotní
stabilizace systému, je pozorována jen minimální změna barvy.

Barvy proﬁlu Twinson:

506
meruňka

507
oliva

503
lískový ořech

504
kůra

509
kámen

522
vlašský ořech

505
rašelina

502
lékořice

Vzorky barev jsou reprodukce a mohou se lišit od originálu.
Velký výřez zobrazuje přirozené barvy, které prkna O-Terrace(+) získají v průběhu času.

09/06/2011

1.1/2

1.1.3. Zpracování a bezpečnostní opatření
Zpracování:
Všeobecné:
téměř stejný rozsah nářadí jako pro opracování dřeva.
Speciﬁcké nástroje / obrábění:
• Skelný papír, brusný papír, drátěný kartáč nebo ocelová vlna.
• Vrtáky: kovové vrtáky HSS
•
•
•
•
•
•

Při vrtání: pro optimální výsledek nevyvíjejte příliš silný tlak.
Pravidelně zvedejte bit a odstraňujte hobliny.
Řezání: používejte ozubený pilový list z karbidu.
Tenký list.
Počet zubů: minimálně 80.
Otřepy lze odstranit pomocí skelného papíru nebo ocelové vlny.

Bezpečnostní opatření:
Při obrábění proﬁlů Twinson pomocí elektrického nářadí doporučujeme používat respirátor na ochranu proti prachu a ochranné brýle.
Pro opracování proﬁlů Twinson nejsou potřeba zvláštní opatření, protože se během zpracování neuvolňují žádné nebezpečné částice.
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1.1.4. Záruka
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 QPIZCFN EFGPSNBDÆ TFTVWFNÁJTFTFEºOÆNQÒEZOFCPOPTOÂLPOTUSVLDF OBLUFSÂCZMZWÖSPCLZ
TQPMFÁOPTUJ%FDFVOJODLVNÆTUÅOZ   KBLPVLPMJWPLPMOPTUÆWZuuÆNPDJ KBLPOBQÑQPWPEOÆ WJDIÑJDÆ
[FNÅUÑFTFOÆN ÓEFSFNCMFTLVBUE TUBWFNyJWPUOÆIPQSPTUÑFEÆ KBLPOBQÑ[OFÁJuUÅOÆNPW[EVuÆ
QPWSDIPWÖNQPSPTUFNQMÆTOÆBÑBTBNJBUE OFCPWÖTLZUFNTLWSOQPDIº[FKÆDÆDI[DJ[ÆDIMºUFL KBLPKTPV
OBQÑuQÆOB UVL PMFKOFCPWÖSPCLZ LUFSÂNBKÆWMJWOBWÖSPCLZ5XJOTPO05FSSBDF05FSSBDF BUE  
SP[EÆMOFCP[NÅOBCBSWZOFCP   OFTQSºWOÖN[BDIº[FOÆN TLMBEPWºOÆN OFTQSºWOÖNVyJUÆNÁJ[BOFECºOÆN
WÖSPCLÒ5XJOTPO05FSSBDF05FSSBDF [FTUSBOZ,VQVKÆDÆIPÁJUÑFUÆPTPCZOFCP  [NÅOPVWMBTUOPTUÆ
ÁJQPuLP[FOÆNWEÒTMFELVQPVyJUÆOºUÅSV MBLVOFCPPMFKÒVSÁFOÖDILJNQSFHOBDJEÑFWBOBQPWSDIWÖSPCLÒ
5XJOTPO05FSSBDF05FSSBDF 
kºEOºGZ[JDLºBOJQSºWOJDLºPTPCBOFOÆTQPMFÁOPTUÆ%FDFVOJODL[QMOPNPDOÅOBLUPNV BCZQPTLZUPWBMB
KBLºLPMJWQSPIMºuFOÆÁJ[ºSVLZUÖLBKÆDÆTFLWBMJUZOFCPWMBTUOPTUÆWÖSPCLÒ5XJOTPO05FSSBDF05FSSBDF
TWÖKJNLPVUÅDI LUFSºKTPVPCTByFOBWUÂUP[ºSVDF BTQPMFÁOPTU%FDFVOJODLOFCVEFUBLPWÖNJQSPIMºuFOÆNJ
ÁJ[ºSVLBNJWº[ºOB5BUP[ºSVLBNÒyFCÖU[NÅOÅOBOFCPVQSBWFOBQPV[FMJTUJOPVQPEFQTBOPVTQPMFÁOPTUÆ
%FDFVOJODLB,VQVKÆDÆN
5BUP[ºSVLBTFÑÆEÆQSºWOÆNÑºEFN#FMHJF
5BUP[ºSVLBKFQPTLZUPWºOBTQPMFÁOPTUÆ%FDFVOJODL/7PELWÅUOBBKFBLDFQUPWºOBLVQVKÆDÆN
+NÂOP BESFTBBQPEQJTLVQVKÆDÆIP

5VUP[ºSVLVTQÑJQPKFOÖNQPEQJTFNQSPTÆN[BuMFUFTQPMFÁOPTUJ%FDFVOJODL/7OBBESFTV$FOUSBM
-BCPSBUPSZ #SVHHFTUFOXFH #)PPHMFEF(JUT LEFCVEF[BSFHJTUSPWºOB
'PUPLPQJFOFCVEPVQÑJKBUZ
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1.1.5. Skladování a přeprava
•
•
•
•
•

Skladování proﬁlů nebo přepravních boxů obsahujících proﬁly.
V suchém a větraném prostoru, mimo dosah přímého slunečního záření.
Proﬁly skladujte a přepravujte ve vodorovné poloze.
S dlouhými proﬁly musí manipulovat 2 osoby (> 2 m).
Proﬁly vykládejte s opatrností.

• Ujistěte se, že jsou proﬁly během přepravy zajištěny. Proﬁly Twinson mohou snadno klouzat jeden po druhém a na proﬁlu se tak
mohou vytvořit lesklé stopy a otřepy.
• Vzdálenost mezi podpěrami max. 1 m.
• Částečné uložení proﬁlů nebo přepravních boxů uložené venku povede ke změně barvy proﬁlu. U částí proﬁlů, které jsou vystaveny
přírodním vlivům (déšť, UV záření) proběhne stárnutí a změní se jejich barva. Jakmile jsou pak vystaveny vnějším vlivům celé
proﬁly, pokračuje normální proces stárnutí.
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1.2. Přehled proﬁlů
1.2.1. P9555
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1.2.2. P9520
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1.2.3. Délky
BARVA

9555

9520

9556

9590

9591

9592

522 vlašský ořech

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

502 lékořice

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

503 lískový ořech

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

504 kůra

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

505 rašelina

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

506 meruňka

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

507 oliva

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

509 kámen

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

4.5 m / 6 m

9552

9523

9522

9524

9518

9543

6m

6m

6m
4.5 m

6m

BARVA

00 hliník
12 anodizovaná černá

Níže je uveden přehled barev materiálu Twinson, které nejlépe odpovídají hliníkové barvě zakončovacího proﬁlu P9518.
Nabídka barev je návrh, nikoliv závazek.
BARVA PROFILU TWINSON

DOPORUČENÁ BARVA HLINÍKOVÉHO PROFILU

522 vlašský ořech

66 anodizovaná hnědá

502 lékořice

12 anodizovaná černá

503 lískový ořech

66 anodizovaná hnědá

504 kůra

12 anodizovaná černá

505 rašelina

12 anodizovaná černá

506 meruňka

66 anodizovaná hnědá

507 oliva

65 anodizovaná přírodní

509 kámen

65 anodizovaná přírodní

65 anodizovaná přírodní

4.5 m

6m

66 anodizovaná hnědá

4.5 m

6m

29 recyklovaná

4.5 m / 6 m
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PEVNÁ

PLOVOUCÍ

1.2.4 Shrnutí

ZAČÁTEK/
KONEC

SPOJOVÁNÍ

ZAKONČOVÁNÍ

ZAČÁTEK/
KONEC

SPOJOVÁNÍ

ZAKONČOVÁNÍ
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hořlavost

tepelné vlastnosti

odolnost

mechanické
vlastnosti

fyzikální
vlastnosti
...
§7.1.1

§7.2

§7.3.1

§ 7.4.1
§ 7.5

§ 7.6

§8.1.1

nárazuvzdornost

tahové vlastnosti

ohybové vlastnosti

tečení (9 MPa/30 °C/20 dnů)

odolnost proti tvoření zářezů

odstraňování hřebíků
a šroubů

umělé vystavení
povětrnostním vlivům
(300 hodin WOM)

nízká hořlavost

-

...

DIN 4102-1

NBN S21-203

...

epiradiátor

ISO 4589-2
NF P92-501

§10.1

ISO/CD 22007-2

ISO 11359-2

kyslíkový index

§9.1

lineární teplotní
roztažnost (-20 °C ... +60 °C)

CEN/TS 15083-2

...

§8.4.3.3

odolnost proti pomalu se
rozkládajícím mikroplísním
usazeným v půdě

ENV 12038

EN 117

EN 317

ISO 4892-2

EN 13446

EN 1534

ISO 899-2

ISO 178

ISO 527-2/1B

ISO 179-1fU

tepelná vodivost

§8.4.3.2

§8.4.2

odolnost proti stopkovýtrusným houbám

odolnost proti termitům

§8.3.1

ISO 75-1/A

§6.3

HDT

bod měknutí, Vicat

odolnost proti
vlhkosti (28 dní)

ISO 1183-1/A
ISO 16979

§6.1
§6.2

hustota

obsah vlhkosti

ISO 306/B50

výchozí standard

prEN 15534-1
kg/dm

%

pokojová teplota

tloušťka

šířkový směr

délkový směr

tloušťkový přírůstek

šířkový přírůstek

třída

třída

třída

%

W/m.K

10-6 m-1K-1

10-6 m-1K-1

10-6 m-1K-1

třída

třída

třída

%

%

%

objemový přírůstek
délkový přírůstek

%

dE

nárazová paměť

změna barvy

MPa

MPa

MPa

1 kN
3 kN

%

%

ohyb při zlomu
prodloužení

MPa

pevnost v ohybu

1 ±10%

%
MPa

napětí při zlomu
modul pružnosti v ohybu

B2

A4

M4

> 20

0.2-0.3

80-90

45-50

20-25

1

1

1

<4

< 1,5

< 0,6

<8

< 20

< 20

> 50

> 120

> 100

< 0,3

1,3 ±10 %

> 55

5000 ± 10 %

> 35

MPa

5000 ± 10 %

MPa

modul pružnosti v tahu
pevnost v tahu

>5

kJ/m2

Charpyho test

73 ±2

< 0,2

1,41 ±0,05

hodnota

84 ±2

°C

%

3

jednotka

°C

speciﬁcká vlastnost

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY

1.2.5. Datové listy

1.2.5.1. Materiálové charakteristiky
Produkty Twinson společnosti Deceuninck splňují přísné standardy kvality a jsou vyrobeny v souladu se zavedenými postupy
systému řízení kvality ISO 9000

1.2/5

1.2.5.2. Označení kvality • VHI:
Systém Twinson O-Terrace(+) byl oceněn německým označením kvality „VHI“. Německý dřevozpracovatelský průmysl vytvořil
označení kvality pro terasová prkna z WPC (Wood Polymer Composites = dřevěné polymerické kompozity). Společnost Deceuninck se
na vytváření tohoto označení spolu s dalšími výrobci WPC výrazně podílela.
Materiál Twinson O-Terrace(+) splňuje všechna testovací kritéria. Oﬁciální institut pro testování SKZ (Süddeutsches Kunststoﬀzentrum
= jihoněmecké centrum pro plastové materiály) testoval tyto hodnoty
Měří se tyto charakteristiky produktu: (viz datové listy)
•
•
•
•
•
•

Vlastnosti v ohybu (EN 310)
Test varu (EN 1087-1)
Odolnost proti prokluzování (kluzné zařízení pro test podlahy EN 13893)
Tečení (ISO 899-2)
Cyklický test (EN 321)
Lineární teplotní roztažnost (DIN 53752)

• LNE:
Systém Twinson O-Terrace+ byl oceněn francouzským označením kvality „LNE“. Institut LNE organizuje sledování v našich výrobních
závodech na našich odbytištích. Prkna O-Terrace+ jsou podrobována těmto testům:
•
•
•
•
•
•
•

Koeﬁcient dynamického tření
Rozměrové změny a absorpce vody
Veriﬁkace barvy
Lineární hmota
Nárazuvzdornost
Ohybové vlastnosti
Odolnost

Testy jsou založeny na těchto standardech:
• XPCEN/TS 15534-1 (2007)
• XP CEN/TS 1 5534-2 (2007)
• XP CEN/TS 1 5534-3 (2007)
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QUALITÄTSGEMEINSCHAFT HOLZWERKSTOFFE E.V.

CERTIFIKÁT
2008 – 06
pro podlahové profily WPC
Podlahový profil typu

Twinson

výrobce

Deceuninck N. V.,
8830 Hooglede-Gits, Belgie
vyhovuje svými výsledky zkouškám vnČjšího dozorového orgánu, provedeným nezávislým a
autorizovaným institutem

SKZ – TeConA GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, NČmecko
a podle poþáteþní inspekce továrny a dozoru výstupní kontroly závodu, provedených institucí
Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.*, Ursulum 18, 35396 Gießen (NČmecko)
vyhovuje požadavkĤm na mČĜítka kvality a zkoušky pro podlahové profily ze dĜevoplastových kompozitĤ WPC (datováno 18. bĜezna 2008).
Výrobce je oprávnČn používat znaþku kvality

x

Dĝevo

(z právnč doložitelného zdroje)

x

Prĥmyslový polymer
(nezávadný)

Platnost tohoto certifikátu trvá po dobu, dokud nebudou zmČnČny požadavky na kvalitu a
dokud bude výrobce tato kritéria splĖovat.

Gießen, 10. dubna 2008

Dr. Peter Sauerwein
Vedoucí certifikaþní instituce

NČmecko • 35396 Gießen • Ursulum 18 • telefon: (0049) 641- 975470 • mail@qg-holzwerkstoffe.de
*) vedeno jako úĜednČ oznámený orgán, þ. 1344
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hořlavost

tepelné vlastnosti

odolnost

mechanické
vlastnosti

fyzikální
vlastnosti

§ 8.2

"přirozené povětrnostní vlivy
(1 rok Bandol)"

---

test horké kovové matice

§ 10.2.1
§ 10.2.3

vyzařující zdroj tepla

zdroj s jedním plamenem

§ 9.2
§ 9.3

tepelný návrat

hromadění tepla

§ 8.3.3

test varu

§ 8.3.2

§ 7.4.2.1

"tečení
(Lv = 50 cm/85 kg/50 °C/7 dní)"

"cyklický test (Lv=50 cm)"

§ 7.3.2

"ohybové vlastnosti
(Lv = 50 cm)"

BS 4790

ISO 9239-1

ISO 11925-2

ASTM D4083

EN 479

ISO 1087-1

EN 321

ISO 877-2

EN 310

EN 310

EN 477

DIN 51130

-

§ 7.1.2.1

CEN/TS 15676

EN 13893

-

DIN 51097

§ 6.4

nárazuvzdornost

odolnost proti uklouznutí

výchozí standard

prEN 15534-1

%

rádius

třída

průchod

°C

%

%
tloušťkový přírůstek

délkový přírůstek
šířkový přírůstek

%
%

objemový přírůstek

%

"pevnost v ohybu
- paměť"

%

nárazová paměť

%

dE

změna barvy

"pevnost v ohybu
- paměť"

mm

mm

ohyb při zlomu
dodatečné ohýbání

MPa

MPa

modul pružnosti
v ohybu
pevnost v ohybu

J

padající hmota

třída

test gumové
podrážky na
nakloněné rovině

---

kluzné zařízení pro
test podlahy 2000
USRV

třída

test bosých nohou
na nakloněné plošině

kyvadlo

jednotka

speciﬁcká vlastnost

< 35

Eﬂ s2

OK

< 45

< 0,2

<4

< 1,5

< 0,6

<8

< 20

< 20

< 20

< 20

< 10

15 ± 2

> 40

6000 ± 10 %

6-7

R12

> 36

> 0,4

C

hodnota

1.2.5.3. Charakteristiky týkající se produktu

P9555

datum: 19/01/2010
verze: v2

1.2/12

CHARAKTERISTIKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU
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hořlavost

tepelné
vlastnosti

odolnost

mechanické
vlastnosti

fyzikální
vlastnosti

§ 10.2.1
§ 10.2.3

zdroj
s jedním plamenem
vyzařující zdroj tepla

---

§ 9.3

hromadění tepla

test horké
kovové matice

§ 9.2

tepelný návrat

§ 8.3.2

cyklický test
(Lv = 60 cm)

§ 8.3.3

§ 8.2

přirozené
povětrnostní vlivy
(1 rok Bandol)

test varu

§ 7.4.2.1

§ 7.3.2

ohybové vlastnosti
(Lv = 60 cm)

tečení
(Lv = 60 cm/
85 kg/50 °C/7 dní)

§ 7.1.2.1

---

BS 4790

ISO 9239-1

ISO 11925-2

ASTM D4083

EN 479

ISO 1087-1

EN 321

ISO 877-2

EN 310

EN 310

EN 477

DIN 51130

CEN/TS 15676

EN 13893

-----

DIN 51097

§ 6.4

nárazuvzdornost

odolnost
proti uklouznutí

výchozí standard

prEN 15534-1

%

tloušťkový přírůstek

rádius

třída

průchod

°C

%

%

%

délkový přírůstek
šířkový přírůstek

%

%

%

objemový přírůstek

pevnost v ohybu
- paměť

pevnost v ohybu
- paměť

%

dE

změna barvy
nárazová paměť

mm

mm

ohyb při zlomu

dodatečné ohýbání

MPa

MPa

modul pružnosti
v ohybu
pevnost v ohybu

J

padající hmota

třída

test gumové
podrážky na
nakloněné rovině

---

kluzné zařízení pro
test podlahy 2000
USRV

třída

test bosých nohou
na nakloněné plošině

kyvadlo

jednotka

speciﬁcká vlastnost

< 35

Eﬂ s2

OK

< 45

< 0,2

<4

< 1,5

< 0,6

<8

< 20

< 20

< 20

< 20

< 10

15 ± 2

> 40

6000 ± 10 %

> 10

R13

> 36

> 0,4

C

hodnota

P9520:

datum: 19/01/2010
verze: v2
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CHARAKTERISTIKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU

1.2.5.4. Vysvětlivky datových listů
Fyzikální vlastnosti:
A. Odolnost proti uklouznutí:
Materiál Twinson O-Terrace(+) má velmi vysokou odolnost proti prokluzování, a to ve vlhkých podmínkách. Materiál Twinson dosahuje
nejvyšší a nejbezpečnější klasiﬁkace podle standardu DIN 51097 a DIN 51130.
Tyto hodnoty odolnosti proti prokluzování jsou měřeny na nakloněné rovině a jsou ideální pro srovnávací testování podlahových
materiálů. Podlahové krytiny se testují tak, že se upevní k povrchu nakloněné plošiny. Operátor se pak posouvá nebo chodí dopředu
a dozadu v závislosti na speciﬁkované testovací metodě, zatímco se stůl současně naklání nastavenou rychlostí pomocí dálkového
ovladače. Během procesu naklánění operátor nevidí hodnotu úhlu stolu. Jakmile začne prokluzování a operátor sklouzne po podlahové krytině, je odečtena hodnota úhlu naklonění. Operátor má během testu speciální obuv s podešví ze speciálního materiálu. Tato
podmínka eliminuje obuv jako proměnný faktor během experimentu. Bezpečnost operátora je zajištěna používáním bezpečnostních
popruhů upevněných k horní konstrukci. Přilnutí operátora se kontroluje v pravidelných intervalech pomocí speciálně prováděné kalibrace podlahových desek.

· Test obutých bot DIN 51130:
Tento test se používá pro testování odolnosti povrchu proti prokluzování při pocházení v obuté obuvi na nakloněné plošině za
přítomnosti povrchového maziva. Tento test je nejužitečnější pro hodnocení proﬁlovaných povrchů, u nichž je vysoké riziko
znečištění. Test provádí tak, že operátor stojí v obuté obuvi na nakloněné plošině. Plošina se pak pomalu naklání a v okamžiku
proklouznutí se změří úhel naklonění ve stupních. Každá hodnota R zahrnuje určitý rozsah stupňů. Myšlenka je, že se povrch
testuje při nejextrémnějších podmínkách.
HODNOTA R

HODNOTA
VE STUPNíCH

R9 = velmi nebezpečný

6 - 10

R10 = nebezpečný

10 - 19

R11 = průměrný

19 - 27

R12 = bezpečný

27 - 35

R13 = velmi bezpečný

35 +

· Test bosých nohou na nakloněné plošině DIN 51097:
Tento test se používá pro podlahové dlaždice nebo proﬁlové povrchy za vlhkých podmínek a v případě bosých nohou. Dlaždice nebo
proﬁlované povrchy se upevní na nakloněnou plošinu, která je pak navlhčena a testující operátor po ní pochází, přičemž je plošina
nastavena na řadu vzrůstajících úhlů až do okamžiku uklouznutí osoby. Úhel, při němž dojde k uklouznutí, bude zaznamenán.
Dlaždice nebo proﬁlované povrchy jsou klasiﬁkovány v jedné ze tří skupin. Skupin A, B, C označuje úroveň povrchu z hlediska
odolnosti proti prokluzování.
HODNOTA

HODNOTA
VE STUPNíCH

A = nebezpečný

12 - 18

B = průměrný

18 - 24

C = velmi bezpečný

24 +
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· Kluzné zařízení pro test podlahy 2000 EN13893:
Tento test se provádí za pomoci zařízení (Floor Slide Control 2000), které měří dynamický koeﬁcient tření podlahových krytin.
Normální zatížení je 24 N a rychlost 0,20 m/s. Test se provádí se 3 různými typy kluzných zařízení: standardní guma, kůže
a syntetický materiál za vlhkých a suchých podmínek. Třecí odpor 0 je nejnižší výsledek a třecí odpor 1 je maximální výsledek.

· Test kyvadla CEN/TS 1:
Tento test měří třecí charakteristiky jednotlivých vzorků stanovením dynamického koeﬁcientu tření za vlhka mezi vzorkem a kluzným
zařízením kyvadla, které se kývá na svislé rovině. Test klouzání kyvadla prokázal dobrou korelaci mezi čtenými hodnotami
a výskytem uklouznutí chodců a generuje také stejné charakteristiky hydraulického zdvihu, jaké se objevují při uklouznutí osob.
Kritérium pro posouzení výsledků testu odolnosti proti prokluzování je založeno na práci institutu Building Research Station ze 60.
let, podpořené zkušenostmi výzkumných pracovníků a orgánů, jako např. dřívějšího GLC, za posledních 40 let. Tato práce tvrdila,
že pro nezadlužené, přiměřeně aktivní chodce ve věku mezi 18 a 60 lety představuje úroveň PTV 36 nebo vyšší přiměřeně nízké
riziko uklouznutí při přímočaré chůzi po rovném povrchu.
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Mechanické vlastnosti:
A. Nárazuvzdornost:
Standard EN 477 popisuje testovací metodu pro stanovení nárazuvzdornosti proﬁlů, vystavených nárazu ze známé výšky na
pohledový povrch v polovině vzdálenosti mezi podpůrnými žebry při stálé teplotě. Dosud neexistují žádné speciﬁkace
nárazuvzdornosti na evropské úrovni, takže jakákoliv hodnota nárazu je akceptována. Pokud energie padající hmoty přesahuje 10 J,
znamená to zaoblený předmět o hmotnosti 1 kg padající z výšky 1 m bez poškození.

B. Odolnost v ohybu:
Standard EN 310 popisuje metodu stanovení zdánlivého modulu pružnosti při ohybu naplocho a pevnosti v ohybu. Testovací metoda
je založena na působení síly – při stanovené rychlosti – prostřednictvím zatěžovací hrany v axiálním směru vzhledem k čelní straně
testovacího vzorku, který je uložen na dvou podpůrných pozicích. Testovací vzorek tvoří produkt v plné velikosti, přičemž šířka musí
odpovídat aktuální šířce proﬁlu. Plná délka vzorku je deﬁnována jako dvacetinásobek jeho tloušťky plus 50 mm, maximálně však
1050 mm. Vypočítaná hodnota je zdánlivý modul pružnosti z důvodu střižných sil, které se indukují ve vzorku.
Pevnost v ohybu je maximální napětí vypočítané z maximální síly zaznamenané během procesu ohýbání.
Deska materiálu O-Terrace(+) se umístí na 2 podpěry vzdálené od sebe 600 mm a síla ohýbacího zařízení tlačí, dokud není
dosaženo maximální ohybové vzdálenosti 3 mm. Celková síla je vyjádřena jako modul pružnosti a pevnost v ohybu. Tyto hodnoty
popisují tuhost proﬁlu.
Ohýbací přístroj tlačí zvyšující se silou, dokud proﬁl nepraskne. Vzdálenost vyjádřená v milimetrech vyjadřuje průhyb v okamžiku
prasknutí.

C. Tečení:
Stejné testovací proﬁly se testují na tečení působením závaží o hmotnosti 85 kg při teplotě 50 °C po dobu 7 dnů a zaznamenává se
další prohnutí. Stanovení faktoru trvání zatížení (ztráta pevnosti v čase při zatížení) a faktoru tečení (poměr zvýšení výchylky v čase
vzhledem k prvotnímu elastickému vychýlení) při ohýbání v konstantních klimatických podmínkách prostřednictvím aplikace
a udržení konstantního momentu přes střední oblast testovaného kusu; měří se jak čas do poškození, tak i zvýšení výchylky v čase.

Odolnost vůči biologickým činitelům:
EN 350-1: Tato část standardu EN 350 obsahuje popis metody stanovení přirozené odolnosti neošetřeného celistvého dřeva proti
napadení - dřevokaznými houbami - hmyzem (brouci a termiti) - mořskými živočichy a principy klasiﬁkace druhů dřeva na základě
testovacích metod.

Odolnost:
A. Přirozené stárnutí:
Proﬁly jsou na 1 rok exponovány v oﬁciálním testovacím středisku Bandol za účelem prověření přirozeného stárnutí.
Měří se změna barvy, zachování vlastností při nárazu a zachování pevnosti v ohybu.
Standard EN ISO 877 popisuje metodu vystavení plastových materiálů slunečnímu záření, buď přímým vystavením přirozenému
stárnutí (metoda A), nepřímému slunečnímu záření modiﬁkováním jeho spektrální distribuce pomocí skla, aby bylo simulováno
stárnutí plastového materiálu za sklem v okně budovy nebo vozidla (metoda B), nebo slunečnímu záření zesílenému pomocí
Fresnelových zrcadel, aby bylo docíleno zrychlení procesů stárnutí (metoda C).
Stárnutí produktů WPC lze hodnotit na základě:
• změny v pevnosti při Charpyho zkoušce podle standardu EN ISO 179-1 typu 1fU
• stupně skvrnitosti podle standardu prEN ISO 4628-6
• změny barvy stanovené vzhledem ke stupnici šedé podle standardu EN 20105-A03 nebo změny barvy, ΔL*, Δa*, Δb*, ΔE*
stanovených podle standardů ISO 7724-1, ISO 7724-2 a ISO 7724-3.

B. Cyklický test EN 321:
Proﬁly jsou vystaveny cyklickému testu:
• 28 dnů pod vodou při teplotě 20 °C, pak 24 hodin při teplotě -25 °C a následně 3 dny při teplotě 70 °C
• 3 dny pod vodou při teplotě 20 °C, pak 24 hodin při teplotě -25 °C a následně 3 dny při teplotě 70 °C
• 3 dny pod vodou při teplotě 20 °C, pak 24 hodin při teplotě -25 °C a následně 3 dny při teplotě 70 °C.
Po tomto testu se měří zachování pevnosti v ohybu.

C. Test varu ISO 1087-1:
Proﬁl je vystaven testu vaření po dobu 5 hodin a po tomto intervalu se měří přírůstek objemu, přírůstek délky, přírůstek šířky
a přírůstek tloušťky.
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Tepelné vlastnosti:
A. Tepelný návrat:
Tento standard EN 479 stanovuje procento lineárního smrštění proﬁlu v závislosti na zvyšování teploty. Rozměrová stálost je
výborným ukazatelem jakéhokoliv vnitřního nebo zbytkového pnutí v proﬁlu, které mohlo vzniknout v důsledku procesu vytlačování.
Při používání může smršťování vést k deformaci proﬁlu.
Vzorek speciﬁkované délky se vloží do pece zahřáté na 100 °C na dobu 1 hodiny. Měří se označená délka tohoto testovacího vzorku
za totožných podmínek před a po zahřátí v peci. Tepelný návrat se počítá jako procento změny konečné délky relativně k výchozí
délce měřené na dvojici značek.

B. Hromadění tepla:
Hromadění tepla ve produktech z PVC pro stavebnictví určených k venkovnímu použití následkem absorpce sluneční energie může
vést k deformačním změnám. Hromadění tepla je ovlivňováno barvou, vyzařováním, činitelem pohlcování a odrazností produktu.
Obecně platí, že čím tmavší barva produktu, tím více energie je pohlcováno a tím více energie se hromadí. Také ale platí, že i při
zdánlivě stejné barvě se může hromadění tepla lišit v závislosti na konkrétním použitém pigmentovacím systému. K největšímu
hromadění tepla obecně dochází v případě černé barvy s obsahem uhlíkově černého pigmentu. Černý kontrolní vzorek používaný pro
tuto testovací metodu obsahuje 2,5 částic retortových sazí na 100 částic pryskyřice pro suspenzi PVC. Maximální teplotní nárůst pro
tento černý vzorek je 50 °C (90 °F) při sklonu 45° nebo na vodorovném povrchu, kdy je slunce kolmo k povrchu a 41 °C (74 °F) pro
kolmý povrch za předpokladu, že bylo měření provedeno za jasného dne za bezvětří bez mraků, přičemž zadní strana vzorku je
důkladně zaizolována. Tato testovací metoda umožňuje měření teplotního růstu za použití speciﬁckého typu lampy vzhledem
k černému referenčnímu povrchu, a tímto předpovědět hromadění tepla v důsledku působení sluneční energie. Testovací metoda
umožňuje odhad hromadění tepla pro různé barvy a pigmentační systémy, nebo obojí. Tato testovací metoda stanovuje relativní
hodnotu hromadění tepla vzhledem k černé za určitých deﬁnovaných podmínek, ale nepředpovídá teploty produktu pro aktuální
aplikaci. Ty závisejí také na teplotě vzduchu, úhlu dopadu slunečních paprsků, mracích, rychlosti větru, izolaci, instalací za sklem, apod.
Testovací metoda pro stanovení předpovídaného hromadění tepla popsaná ve standardech ASTM D4803-2002 a prCEN/TS 15534,
příloha F popisuje odhad nárůstu teploty nad teplotu okolního vzduchu v důsledku množství energie absorbované vzorkem ze slunce
relativně k černému referenčnímu vzorku.
Předpovídané maximální hromadění tepla se vypočítá vynásobením experimentálního růstu referenční teploty černého referenčního
vzorku měřeného za použití infračervené lampy o výkonu 250 W.

Hořlavost:
A. Jeden zápalný zdroj ISO 11925-2:
Test stanovuje možnost vzplanutí svisle uspořádaného testovacího vzorku při vystavení hrany a/nebo povrchu vzorku mírnému
plameni. Zápalný zdroj je tvořen malým plamenem (0,8 kW), který je přiložen k testovacímu vzorku pod úhlem 45°. Zápalný zdroj je
umístěn na kluznou plochu, takže lze plamen přiložit a odtáhnout plynulým pohybem. Pod testovaným produktem je umístěn malý
koš se dvěma vrstvami ﬁltračního papíru pro sběr případných hořících i nehořících kapek nebo částic, které určují dobu do vzplanutí
ﬁltračního papíru.
Testovací vzorek má rozměry 250 mm x 90 mm. Pro každé přiložení plamene je potřeba otestovat 6 testovacích vzorků. Doba
přiložení plamene je 15 nebo 30 sekund v závislosti na předpokládané klasiﬁkaci Euroclass. Během nebo po aplikaci plamene je
pozorováno, zda rozšíření plamene dosáhne v časovém intervalu 20 nebo 60 sekund po přiložení plamene referenční značky 150 mm.
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B. Vyzařující zdroj tepla:
Standard EN ISO 9239-1 popisuje metodu hodnocení hoření proti větru a šíření plamene ve vodorovně upevněném podlahovém proﬁlu
vystaveném gradientu proměnného vyzařování tepla v testovací komoře při zapálení pokusným plamenem. Standard EN ISO 9239-1
se vztahuje k měření a popisu vlastností podlahových krytin ve vztahu k působení tepla a plamenů v kontrolovaných laboratorních
podmínkách. Testovací vzorky musejí reprezentovat podlahové krytiny při jejich konečném použití. Měří se vzdálenosti mezi
čelním okrajem plamene a nulovým bodem v 10minutových intervalech od začátku testu a v okamžiku odchýlení plamene. Sleduje
a zaznamenává se jakýkoliv výrazný jev, jako je přechodné vzplanutí, tavení, doba a čas doutnavého spalování po vyhasnutí plamene,
penetrace plamene do substrátu.

C. Test horké kovové matice BS 4790:
Zahřátá matice z nerezové oceli je umístěna na pohledový povrch testovaného materiálu. Měří se doba vzplanutí a následného doutnání a největší poloměr vlivu vzplanutí od bodu položení matice. Jsou testovány tři matice z nerezové oceli o hmotnosti 30 +2 g při
teplotě 900 +20 °C a matice se odstraňuje z desky materiálu O-Terrace(+) po uplynutí doby 30 +2 s. Měří se čas zhasnutí plamene,
doba následného doutnání nebo doba do dosažení vnějšího upínacího kroužku. Zaznamenává se poloměr vlivu vzplanutí na obou
funkčních površích pod stranou vzorku.
Poloměr testované oblasti:
• Do 35 mm: Malý poloměr vlivu vzplanutí
• 40 mm až 75 mm: Střední poloměr vlivu vzplanutí
• 80 mm a více: Velký poloměr vlivu vzplanutí
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1.3. Proﬁly
1.3.1. Podkladový proﬁl nenosný P9552:
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1.3.2. Hliníkový podkladový proﬁl nenosný P9523:

OFCP

tSPVCPWBUTUÑÆEBWÅ
QÑFEWSUºOÆ

ÁFSOÖQPMZBNJE

ÁFSOÖQPMZBNJE

09/06/2011

1.3/2

1.3.3. Hliníkový podkladový proﬁl nosný P9522:
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1.3.4. Hliníkový podkladový proﬁl nosný P9524:
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1.3.5. Dřevěný podkladový proﬁl:
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1.3.6. Terasové prkno P9555:
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1.3.7. Terasové prkno P9520:
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1.3.8. Okopový proﬁl P9543:
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1.3.9. Okopový proﬁl P9518:
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OBECNÝ PLÁN

PŘÍPRAVA
POSTUP KROK ZA KROKEM
OBJASNĚNÍ KONCEPTŮ
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2.1. Příprava
2.1.1. Jak nakreslit plán:
A. Pořiďte fotograﬁi nebo fotograﬁe (zvětšené) místa instalace a označte:
• detaily
• rozměry
• obrysy budovy, včetně dveří a relevantních oken
• horní nebezpečí: elektrické vedení, plynové vedení, telefon, kabelová TV, nádrže (voda, pohonné hmoty, septik)
•
•
•
•
•
•
•
•

velké přírodní objekty: stromy, zahrada
umístění sousedních domů a přístupových cest
umístění spodních potrubí pro odvádění vody
směry přírodních vlivů:
směr větru
pohyb sluce během dne: stíny vrhané domem nebo přilehlými stromy, které budou mít vliv na odstín krycího materiálu
přesně určete celkový pokles při zdvihu nad určitou horizontální vzdálenost
pokuste se zahrnout řadu drobných návrhů do celku

B. Nakreslete plán terasy, zahrnující:
• všechny součásti nakreslené na fotograﬁích při návrhu
•
•
•
•
•
•

všechny důležité rozměry:
celkové rozměry
umístění podpůrných nosníků (v závislosti na směru prken materiálu O-Terrace(+))
zakončovací proﬁly
obvod domu
dveře a okna

C. Nakreslete vertikální projekci, zahrnující:
• výšku jednotlivých částí krycího materiálu
• svislé uspořádání
• další informace, které nelze snadno vyčíst z nárysu

2.1.2. Omezení při instalaci:
Nejprve si pečlivě přečtěte pokyny pro instalaci. Materiál Twinson vyžaduje speciﬁcký způsob instalace, který bere v úvahu
zásady pro rozpínání, podpírání, upevňování apod.
Pokud si pečlivě prostudujete technickou příručku, můžete realizovat ještě více výhodných projektů. Nedodržení těchto
pokynů může vést k potížím při instalaci, nepředpokládaným problémům nebo dokonce chybám, které mohou ohrozit
dlouhodobou integritu krycího materiálu a/nebo záruku poskytovanou na materiál.
•
•
•
•
•
•

odpovídá konstrukce všem místním stavebním předpisům?
soubor minimálních požadavků na bezpečnou konstrukci
platí i pro krycí konstrukci z materiálu Twinson O-Terrace(+)
potrubí nebo elektrické instalace pro horký bazén a osvětlení
hloubky a seizmické požadavky
stavební povolení před samotnou stavbou popsanou sadou plánů

•
•
•
•

Proﬁly se musejí aklimatizovat na místní podmínky alespoň 24 hodin před instalací.
Není povoleno provádět instalaci při teplotách nižších než 0 °C.
Proﬁly Twinson O-Terrace(+) nemusejí být jako takové používány strukturálně!!!
Prkna Twinson O-Terrace(+) musejí být instalována na roštu nebo mřížce. Prkna nelze instalovat přímo na plochý podklad z důvodu
nezbytnosti ventilace a odvádění vody.
• Prkna nelze lepit na zem.
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2.1.3. Konstrukční předpoklady:
Výběr místa instalace z hlediska klimatických podmínek a vystavení vlivům počasí.
• Při plánování místa pro instalaci krycího materiálu je potřeba zohlednit místní klimatické podmínky.
• Poloha krycího materiálu v závislosti na pohybu slunce během dne.
• Studené klima: vyhněte se severní a chladnější straně domu
• terasu umístěte na jižní a západní stranu domu, abyste zachytili odpolední a večerní slunce
• zastínění stromy není vítáno
• Teplejší klima: zajistěte odstínění
• umístěte terasu na východní stranu domu
• využijte stínu v pozdním odpoledni a vpodvečer
• Velmi teplé klima:
• umístěte terasu na severní stranu domu
• využijte výhody nejchladnější strany domu přes poledne
• Když se rozhodujete o umístění terasy, je stejně jako v případě přírodního dřeva požadován dostatečný neblokovaný
průtok vzduchu, aby mohl prostor pod krycím materiálem řádně vyschnout. Pro tento účel je potřeba počítat s větracími
otvory na různých místech podél hrany a musí zůstat otevřen dostatek bočních ventilačních otvorů.
• Nacházejí se v blízkosti terasy stromy? Odstíněná terasa vyžaduje více čištění od mechu, materiálu spadaného ze stromů
a mízy. Světlejší barva vyžaduje více údržby.

2.1.4. Instalace, které vyžadují radu odborníka nebo inženýra:
•
•
•
•
•
•

velmi zvednuté terasy
půda se špatnou nosností
prudký nebo nestabilní svah
velké konzoly
střešní krytiny
podpůrné konstrukce a podklady s koncentrovanou zátěží, např. horký bazén, Jacuzzi, velké květináče apod.
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2.2. Postup krok za krokem
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2.3. Objasnění konceptů
2.3.1. Podmínky pro podklad
Podpůrná konstrukce a podklad krycího materiálu musejí:
• být dostatečně silné, aby mohly nést hmotnost samotného krycího materiálu
• statické zatížení
• osoby, které se budou po krycím materiálu pohybovat
• všechny předměty umístěné na krycím materiálu
• být chráněny proti rozkladu a hmyzu
• být dostatečně odolné proti mrazu dešti a mírnému zemětřesení
• být rovné se sklonem 10 mm/m ve směru prken materiálu Twinson O-Terrace(+)
• zajišťovat za všech okolností tok vody pro řádné odvodnění
• je potřeba zamezit hromadění vody
V případě pochybností o provedení podkladu požádejte o radu místní inženýry.

2.3.2. Podklad připraven pro PEVNOU základovou konstrukci:
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2.3.3. Podklad připraven pro PLOVOUCÍ základovou konstrukci:
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• Konstrukční
• Je-li to nezbytné, kontaktujte příslušného inženýra a požádejte jej o radu. Provádějte montáž podle místních stavebních předpisů.
• Dostatečně stabilní a zhutněný štěrkový základ
• Je-li to nezbytné, je potřeba zabudovat nosné body pro podepření spodní konstrukce systému O-Terrace(+).
• Tlustá vrstva štěrkopísku
• Minimálně 200 mm
• Dokončení s geotextilií, geotkaninou nebo podkladovou izolační fólií (*) (např. polystyren), aby nedocházelo
k prorůstání rostlin.
• Střešní terasa
• Betonové podložky: minimální tloušťka 400 x 400 mm a 50 mm

Na střešních terasách musí být absorbováno zatížení větrem. Pro zajištění pro větší zatížení větrem může být nezbytné použít
ploché betonové kotvy. Výška izolační vrstvy proti vlhkosti musí být větší než 150 mm (podle místních norem).
Prkna materiálu O-Terrace(+) musejí být uložena 50 mm pod horním okrajem izolační vrstvy proti vlhkosti (podle místních norem).
Dodržujte místní stavební předpisy.

(*) Geotextilie, geotkaniny nebo podkladoví izolační folie je propustná tkanina, která má při použití na zemině schopnost oddělovat,
ﬁltrovat, zpevňovat, chránit nebo odvodňovat. Používá se pro podklad, půdu, skály, zeminu, apod. za účelem zvýšení stability
a omezení eroze větrem a vodou. Také zamezuje mísení kvalitního písku a/nebo granulátu s podkladovou zeminou.
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ZÁKLADOVÁ
KONSTRUKCE

OBECNÉ ZÁSADY
P9552
P9523
P9522
P9524
TVRDÉ DŘEVO
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3.1. Obecné zásady
3.1.1. Všeobecné
• Vždy používejte alespoň 3 podpůrné nosníky (P9523, P9522, P9524 nebo tvrdé dřevo).
• Je povolen maximální přesah 50 mm.
• Stejně jako v případě přírodního dřeva je požadován dostatečný neblokovaný průtok vzduchu, aby mohl prostor pod
krycím materiálem řádně vyschnout. Pro tento účel je potřeba počítat s větracími otvory na různých místech podél hrany
a musí zůstat otevřen dostatek bočních ventilačních otvorů.
• Dodržujte sklon podkladu 10 mm/m. Prkna O-Terrace(+) pak budou míst stejný sklon a bude zajištěno řádné odvádění
vody ve směru drážek na prknech. Předpokládejte drenážní povrch pod vodním povrchem. Možnosti nastavení sklonu:
• Laser
• Provázek
• Vyrovnávací laťka
• Terén/podklad přímo ve správném sklonu
• Speciální vzory:
Při plánování zvláštního vzoru je potřeba nastavit rám tak, aby poskytoval podporu povrchového vzoru.
Věnujte pozornost rozpětí podpor a mezerám mezi prkny.
• Terasy (pevné nebo plovoucí) delší než 6 m by měly být sestaveny z prken o maximální délce 3 m.
• Plovoucí terasy větší nebo delší 6 m by měly být složeny z rámů o rozměrech max. 6 m x 6 m. V případě speciálních
projektů kontaktujte místního prodejce.

3.1.1.1. Plná délka max. 6 m:
• Maximální středová vzdálenost 250 mm (= P9555) nebo 300 mm (= P9520) mezi prvním a druhým podpůrným nosníkem a mezi
předposledním a posledním nosníkem při instalaci pod úhlem 90°.
• Maximální středová vzdálenost 500 mm (= P9555) nebo 600 mm (= P9520) mezi všemi ostatními podpůrnými nosníky při instalaci
pod úhlem 90°.
• Pro terasové systémy používané širokou veřejností je potřeba středové vzdálenosti zmenšit v závislosti na místním zatížení.
Viz platná legislativa v příslušném státě.

3.1.1.2. Souvislá vazba:
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• Při instalaci pod úhlem 45° budou středové vzdálenosti mezi všemi podpůrnými nosníky 350 mm (= P9555)
nebo 400 mm (= P9520). Tento údaj platí pro podpůrné nosníky P9552 nebo rám z tvrdého dřeva.
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3.1.2. Maximální zatížení
TUÑFEZ

TUFKOPNÅSOÅSP[MPxFOÂ[BUÆxFOÆ

CPEPWÂ[BUÆxFOÆ

• Podle směrnice EN 310 budou proﬁly vystaveny tříbodovému testu ohýbání. Délka proﬁlu je vzdálenost mezi podpůrnými proﬁly
plus 100 mm. Proﬁly nejsou ﬁxovány k podpůrným nosníkům.
• Podpůrný nosník testovacího zařízení musí být válcový, jak je popsáno v testovací metodě EN 310.
Test se provádí za použití zatížení soustředěného do bodu; parametr je, že prkno lze ohnout maximálně
o 3 mm při zatížení 100 kg nebo 150 kg.
• P9555 -> 500 mm:
• při ploše 1 m2 to znamená, že máme 7 prken o délce 1 m
• bodové zatížení 14 x 100 kg díky 3 podpůrným nosníkům = 1400 kg
lm2
• P9520 -> 500 mm:
• při 1 m2 to znamená, že máme 6 prken o délce 1 m
• bodové zatížení 12 x 150 kg díky 3 podpůrným nosníkům = 1800 kg
1m2
• P9520 -> 600 mm:
• při 1 m2 to znamená, že máme 6 prken o délce 1 m
• bodové zatížení 12 x 100 kg díky 3 podpůrným nosníkům ve vzdálenosti 600 mm a vypočteno na 1 m2 = 1000 kg
1.2 m2

• Ukazatele maximálního zatížení se vztahují pouze na terasová prkna P9555. Spodní konstrukce musí být uvažována samostatně.
• Pro komerční využití, např. v restauracích nebo na veřejných místech doporučujeme maximální středovou vzdálenost:
350 mm = P9555 / 500 mm = P9520
• Systém O-Terrace(+) není konstruován na zatížení vozy, kamióny, koňmi, apod. (tento seznam není konečný).
• Terasová prkna nelze považovat za samonosná! Při použití v galeriích, na lávkách, vstupních balkónech, schodištích, apod.
(tento seznam není konečný) je potřeba provést zvláštní opatření.
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3.1.3. Pravidla rozpínání
Terasa < 6m:
•
•
•
•
•

Počítejte s počátečním rozpínáním 4 mm na běžný metr.
Vzdálenost od pevných objektů:
Hliníková spodní konstrukce  6 m: rozpínání min. 5 mm na obou stranách
Podélný směr materiálu Twinson: rozpínání min. 20 mm na obou stranách
Materiál Twinson do stran: rozpínání min. 5 mm na obou stranách
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Možnosti bez zakončení:
Varianta A

Varianta B

Varianta C
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3.2.Podpůrný proﬁl P9552
3.2.1. Podmínky pro podklad
• Proﬁl P9552 není konstrukční podpora.
• Proﬁl P9552 musí být plně podepřen a nainstalován
na betonové desce. Kvalita podkladu musí splňovat
místní legislativní předpisy.
• Je zakázáno použití podpůrných bloků, podpůrných
podložek pro dlažby, osnov.
• Podklad musí být realizován s minimálním sklonem
10 mm/m a musí být integrován v betonové desce.

• Upevnění musí být provedeno na začátku a na konci.
• Je potřeba provést upevnění k podkladu  500mm
přiloženými kotvami v závislosti na typu podkladu.
Může jít o šroub s hmoždinkou
nebo samořezný šroub.

• Pokud nelze zajistit odvodnění: naštípněte
podpůrné nosníky.
• Přidejte další kusy v závislosti na zakončení.
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3.3. Hliníkový podkladový proﬁl nenosný P9523
• Proﬁl P9523 není konstrukční podpora.
• Proﬁl P9523 musí být plně podepřen a nainstalován
na betonové desce. Kvalita podkladu musí splňovat
místní legislativní předpisy.
• Je zakázáno použití podpůrných bloků, podpůrných
podložek pro dlažby, osnov.
• Podklad musí být realizován s minimálním sklonem
10 mm/m a musí být integrován v betonové desce.

• Upevnění musí být provedeno na začátku a na konci.
• Je potřeba provést střídavé upevnění k podkladu  500mm
přiloženými kotvami v závislosti na typu podkladu.
Může jít o šroub s hmoždinkou nebo samořezný šroub.

• Pokud nelze zajistit odvodnění: naštípněte podpůrné nosníky.
• Přidejte další kusy v závislosti na zakončení. [C]
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3.4. Hliníkový podkladový proﬁl nosný P9522

GJYBDF

Je potřeba provést upevnění k podkladu po 500 mm
přiloženými kotvami v závislosti na typu podkladu.
V případě podpůrných bloků můžete v místě použití bloku
upevnit podpůrný nosník P9522.
Doporučujeme provést upevnění pomocí šroubu a hmoždinky
nebo samořezného šroubu a hlava šroubu musí být dotažena
k horní vrstvě nosníku P9522

GJYBDF

GJYBDF

GJYBDF

GJYBDF

• Proﬁl P9522 je potřeba podepřít každých 500 mm.
• Podklad musí být realizován s minimálním sklonem
10 mm/m a lze to provést s použitím podpůrných bloků.
• Je zakázáno použití podložek pro dlažby nebo osnov.
• Upevnění musí být provedeno na začátku a na konci.

• Ujistěte se, že lze zajistit odvodnění.
• Přidejte další kusy v závislosti na zakončení.
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3.5. Základová konstrukce P9524
3.5.1. S proﬁlem P9555
• V případě plovoucí spodní konstrukce je nezbytné
sestavit celý rám.
• Vždy používejte nosníky P9524 vysokou stranou.
• Maximální podpůrná vzdálenost nosníku P9524
v podélném směru je  1200 mm.
• Maximální vzdálenost mezi dvěma délkami nosníky
P9524 ve směru prkna je < 2000 mm (B, C nebo D).
A: <1200 mm
B: < 2000 mm: 103,25 + (12 x 144,5) + 28,75 první modul
se rovná 14 prknům P9555
C: < 2000 mm: 65,75 + (12 x 144,5) + 66,25 druhý modul
se rovná 13 prknům P9555
D: < 2000 mm: 28,25 + (12 x 144,5) + 103,25 třetí modul
se rovná 13 prknům P9555
E: <6000 mm
F: <250 mm
G: <500 mm
H: <6000 mm
I: rohová spojka

J: podpůrný nosník umístěný mezi příchytkami
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Příklad max. rozměrů:

• Pokud chcete zakončit celým prknem P9555,
je potřeba vypočítat délku všech požadovaných
podpůrných nosníků
ZAČÁTEK

• Počítejte 103 mm od okraje prvního podpůrného
nosníku (a) do středu spoje.

• Počítejte 144,5 mm pro každé prkno.

KONEC

POZNÁMKA:
• Terasy větší a/nebo delší 6 m by měly být složeny
z rámů max. 6 m x 6 m.
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3.5.2. S proﬁlem P9520
V případě plovoucí spodní konstrukce je nezbytné
sestavit celý rám.
• Vždy používejte nosníky P9524 vysokou stranou.
• Maximální podpůrná vzdálenost nosníku P9524
v podélném směru je  1200 mm.
• Maximální vzdálenost mezi dvěma délkami
nosníky P9524 ve směru prkna je < 2000 mm
(B, C nebo D).
A: < 1200 mm
B: 120 + (11 x 167) + 43 první modul o rozměru
2000 mm odpovídá 13 prknům
C: 74 + (11 x 167) + 89 druhý modul o rozměru
2000 mm odpovídá 12 prknům
D: 28 + (9 x 167) + 120 třetí modul o rozměru
1651 mm odpovídá 10 prknům
E: <6000 mm
F: <300 mm
G: <600 mm
H: <6000 mm
I: rohová spojka

J: podpůrný nosník umístěný mezi příchytkami
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Příklad max. rozměrů:

• Pokud chcete zakončit celým prknem P9520, je
potřeba vypočítat délku všech požadovaných
podpůrných nosníků.
ZAČÁTEK

• Počítejte 120 mm od okraje prvního podpůrného
nosníku (A) do středu spoje.

• Počítejte 167 mm pro každé prkno.

konec

POZNÁMKA:
• Terasy větší a/nebo delší 6 m by měly být složeny
z rámů max. 6 m x 6 m.
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3.5.3. Sestava plovoucí konstrukce
Jedinou podpůrnou konstrukci lze použít pouze tehdy, jsou-li proﬁly P9524
vzájemně propojeny a tvoří pevnou konstrukci. Podpůrné nosníky jsou vzájemně
ﬁxovány pomocí rohových spojek P9527/P9531.
• Je-li šířka terasy  2 m, je potřeba nainstalovat ve směru prken přídavné
podpůrné nosníky.
• Standardní rohová spojka je P9527 (SST, DINA2)
a v silně korozivním prostředí, např. na pobřeží
nebo u bazénu, doporučujeme použití svorky P9531
(SST, DIN A4).
POSTUP MONTÁŽE
1.
•
•
•
•

Osaďte díly P9527/P9531
Nasuňte rohové spojky na horní podpůrný nosník.
Přesuňte podpůrný nosník vedle spojovacích podpůrných nosníků.
Nasuňte rohové spojky na horní podpůrný nosník.
Umístěte mezi rohové spojky a spodní podpůrný nosník 1 mm podpůrný blok a zároveň připevněte rohové spojky k hornímu
podpůrnému nosníku pomocí samořezných šroubů P9515. Použijte nástrčný klíč M10. Odstraňte 1 mm podpůrné bloky
a připevněte spojky ke spodnímu podpůrnému nosníku. Tato metoda spojí dva podpůrné nosníky dohromady.
Používejte akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
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3.6 Základová konstrukce z tvrdého dřeva
Neustále platí předcházející pravidla pro instalaci!
• Pevná konstrukce:
Pro vytváření dřevěné mřížky nebo pevného rámu používejte odolné (tropické) tvrdé dřevo s třídou odolnosti 1 a pro posílení
konstrukce používejte dělicí nosníky. Ujistěte se, že je rám vodorovný.
• Plovoucí konstrukce:
Pro vytváření dřevěné mřížky nebo pevného rámu používejte odolné (tropické) tvrdé dřevo s třídou odolnosti 1 a pro posílení
konstrukce používejte dělicí nosníky. Ujistěte se, že je rám vodorovný. Výběr velikosti dřevěných podpůrných nosníků by měl
odpovídat povrchu, zatížení (vítr), apod., kterým bude terasa vystavena a místním stavebním předpisům. V případě potřeby se
obraťte na odborníka v oboru konstrukcí.
Při používání osnov, podložek pro dlažby, betonových podložek,... na střešních terasách doporučujeme nainstalovat ochrannou vrstvu
každý prvek, aby byla střecha chráněna před vlhkostí a prosakováním. Výška izolační vrstvy proti vlhkosti musí být větší než 150 mm
(podle místních norem). Prkna materiálu O-Terrace(+) musejí být uložena 50 mm pod horním okrajem izolační vrstvy (podle
místních norem).
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PRKNA

OBECNÉ ZÁSADY
P9555
P9520
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4.1. Všeobecné
• Pro dosažení perfektního výsledku je potřeba vždy oříznout oba okraje proﬁlu na ± 1 cm.
• Nikdy nešroubujte krytinu přímo na rám.
• Protože dřevěná vlákna v proﬁlech mohou vykazovat mírné odlišnosti v barevném odstínu, je doporučeno před instalací
prkna promíchat.
• Pro montáž veškerých svorek používejte akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího momentu,
aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• Terasu je možné zakončit celým nebo ořezaným/hraněným prknem. Řezné rozměry proﬁlu P9555 jsou pak následující:
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4.2. P9555
4.2.1. Zajištění prken proti posunutí
• V některých případech se mohou prkna nejprve posouvat (zvláště kratší délky), což může způsobit uklouznutí nebo upadnutí osob.
Z bezpečnostních důvodů je možné zajistit prkna proti posunutí. Tento jev obvykle po několika měsících zmizí, protože prkna
absorbují vodu a mírně zvětší svůj objem.
• Abyste předešli tomuto problému: zajistěte prkna P9555 pouze na jednom místě šroubem P9546, jinak může dojít
k deformaci prkna následkem bránění v rozpínání.

čelní pohled

Varianta A: rozpínání v obou směrech:

Varianta B: rozpínání v jednom směru:
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4.2.2. Začátek
4.2.2.1. Pevná základová konstrukce

WZSPWOBU

WZSPWOBU

Před umístěním prvního prkna O-Terrace P9555 na základovou konstrukci ze dřeva nebo materiálu
Twinson nainstalujte počáteční proﬁl P2761.
• Hliníkový počáteční proﬁl se upevní ke každému podpůrnému nosníku pomocí šroubu P9542. Je doporučeno používat
akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace do proﬁlu P2761.

Před umístěním prvního prkna O-Terrace P9555 je potřeba osadit svorku P9512.
• Svorka P9512 se upevní ke každému podpůrnému nosníku pomocí šroubu P9546. Je doporučeno používat
akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu. Ujistěte se, že jsou
svorky vzájemně perfektně vyrovnány.
• Mezi svorkou P9512 a stěnou nebo jiným objektem dodržujte vzdálenost 15 mm.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace do polohově srovnané svorky P9512.
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4.2.2.2. Plovoucí základová konstrukce

WZSPWOBU

EÑFWP
WZSPWOBU

Před umístěním prvního prkna O-Terrace P9555 je potřeba osadit svorku P9512.
• Svorka P9512 se upevní ke každému podpůrnému nosníku pomocí šroubu P9546. Je doporučeno používat akumulátorový
šroubovák s omezením kroutícího momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu. Ujistěte se, že jsou svorky vzájemně
perfektně vyrovnány.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace do polohově srovnané svorky P9512.

Před umístěním prvního prkna O-Terrace P9555 na základovou konstrukci ze dřeva nainstalujte počáteční proﬁl P2761.
• Hliníkový počáteční proﬁl se upevní ke každému podpůrnému nosníku pomocí šroubu P9542. Je doporučeno používat
akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace do proﬁlu P2761.
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4.2.3. Napojování
4.2.3.1. Svorka P9544/P9554
P9544 nebo P9554/P9552 nebo dřevo

Umístěte svorku P9544/P9554 do správné polohy a zajistěte ji.
• Svorka musí být přišroubována k nosníku P9552 nebo tvrdému dřevu
pomocí šroubu P9542.
• Je doporučeno používat akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího
momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• Umístěte svorku na každý podpůrný nosník a mezi všechna prkna.

tSPVCEPUWSEÂIP
EÑFWBB1
tSPVCEP
NÅLLÂIPEÑFWB

Jakmile jsou jednotlivá prkna položena, proveďte obecné měření a ujistěte se, že je zachována vodorovnost.
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4.2.3.2. Svorka P9528
P9528/P9523 nebo P9522 nebo P9524

Umístěte svorku P9528 do správné polohy a zajistěte ji.
• Svorka P9528 musí být přišroubována pomocí šroubu P9546.
• Je doporučeno používat akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího
momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• Umístěte svorku P9528 na každý podpůrný nosník a mezi všechna prkna.

Upevňovací svorka P9528 má kapacitu pružení. Umístěte prkno O-Terrace ke svorkám, aniž by došlo ke stlačení pružin. Jakmile jsou
jednotlivá prkna položena, proveďte obecné měření a ujistěte se, že je zachována vodorovnost.
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4.2.4. Spojování: spoj:
4.2.4.1. Svorka P9544/P9554
10)-&%4)03"

EÑFWP
• Přidejte další proﬁl P9552 nebo dřevo a použijte 2 upínací prvky.

4.2.4.2. Svorka P9528
10)-&%4)03"
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4.2.5. Zarážka
4.2.5.1. Hliníkový proﬁl P2761

EÑFWP

Proﬁl P2761 je potřeba přilepit k základové konstrukci.
Pokyny pro lepení jsou popsány v oddílu 6.1.1.

Alternativně lze použít jako počáteční nebo zakončovací proﬁl díl P9543.
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4.2.5.2. Svorka P9512
P9512/P9523

P9512/P9522

Je
•
•
•

možné instalaci zakončit celým nebo ořezaným prknem.
Poslední prkno P9555 je upevňováno svorkami P9512.
Před osazením posledního prkna nastavte polohu svorky P9512 a označte ji na podpůrném nosníku.
Po upevnění svorky zacvakněte poslední prkno pomocí pružiny na poslední svorce P9512.

$FMÂQSLOP

0ÑÆ[OVUÂQSLOP
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4.3. P9520
4.3.1. Zajištění prken proti posunutí
• V některých případech se mohou prkna nejprve posouvat (zvláště kratší délky), což může způsobit uklouznutí nebo upadnutí osob.
Z bezpečnostních důvodů je možné zajistit prkna proti posunutí. Tento jev obvykle po několika měsících zmizí, protože prkna
absorbují vodu a mírně zvětší svůj objem.
• Abyste předešli tomuto problému: zajistěte prkna P9520 pouze na jednom místě, jinak může dojít k deformaci prkna
následkem bránění v rozpínání.

LSPLP[OBÁUF

LSPL

LSPL

ÁFMOÆQPIMFE

CPÁOÆQPIMFE
LSPL

LSPL
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4.3.2. Začátek:
4.3.2.1. Pevná základová
P9512/9523

7ZSPWOBU

P9512/9522

P9512/dřevo

7ZSPWOBU

P9526/dřevo

7ZSPWOBU

Před umístěním prvního prkna O-Terrace+ P9520 je potřeba osadit svorku P9512.
• Svorka P9512 se upevní ke každému podpůrnému nosníku pomocí šroubu P9546. Je doporučeno používat akumulátorový
šroubovák s omezením kroutícího momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu. Ujistěte se, že jsou svorky vzájemně
perfektně vyrovnány.
• Mezi svorkou P9512 a stěnou nebo jiným objektem dodržujte vzdálenost 15 mm.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace+ do polohově srovnané svorky P9512.
V případě terasy na dřevěné spodní konstrukci s počáteční svorkou P9512:
• Použijte stejný postup jako v případě instalace hliníkových podpůrných nosníků P9523/P9522.
• Dejte pozor, směr je opačný vzhledem k hliníkovým podpůrným nosníkům. Počáteční strana prkna
P9520 musí být strana s jazýčkem.
• Mezi svorkou P9512 a stěnou nebo jiným objektem dodržujte vzdálenost 15 mm.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace+ do polohově srovnané svorky P9512.
Pro terasy na dřevěné spodní konstrukci je potřeba použít svorku P9526.
• Svorka P9526 se upevňuje standardními šrouby RVS 4 x 35 mm do dřeva.
• Použijte stejný postup jako v případě instalace hliníkových podpůrných nosníků P9523/P9522.
• Mezi svorkou P9526 a stěnou nebo jiným objektem dodržujte vzdálenost 15 mm.
• Dejte pozor, směr je opačný vůči dalším svorkám. Počáteční strana prkna P9520 musí být strana s jazýčkem tak,
aby bylo možné svorku P9526 snadno upevnit.
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4.3.2.2. Plovoucí základová
P9512/P9524

7ZSPWOBU

P9512/dřevo

7ZSPWOBU

P9526/dřevo

7ZSPWOBU

Před umístěním prvního prkna O-Terrace+ P9520 je potřeba osadit svorku P9512.
• Svorka P9512 se upevní ke každému podpůrnému nosníku pomocí šroubu P9546. Je doporučeno používat akumulátorový
šroubovák s omezením kroutícího momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu. Ujistěte se, že jsou svorky vzájemně
perfektně vyrovnány.
• Mezi svorkou P9512 a stěnou nebo jiným objektem dodržujte vzdálenost 15 mm.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace+ do polohově srovnané svorky P9512.
V případě terasy na dřevěné spodní konstrukci s počáteční svorkou P9512:
• Použijte stejný postup jako v případě instalace hliníkových podpůrných nosníků P9524.
• Dejte pozor, směr je opačný vzhledem k hliníkovým podpůrným nosníkům. Počáteční strana prkna P9520
musí být strana s jazýčkem.
• Mezi svorkou P9512 a stěnou nebo jiným objektem dodržujte vzdálenost 15 mm.
• Nasuňte první prkno materiálu O-Terrace+ do polohově srovnané svorky P9512.
V
•
•
•
•

případě terasy na dřevěné spodní konstrukci se svorkou P9526:
Svorka P9526 se upevňuje standardními šrouby RVS 4 x 35mm do dřeva.
Použijte stejný postup jako v případě instalace hliníkových podpůrných nosníků P9524.
Mezi svorkou P9526 a stěnou nebo jiným objektem dodržujte vzdálenost 15 mm.
Dejte pozor, směr je opačný vůči dalším svorkám. Počáteční strana prkna P9520 musí být strana s jazýčkem tak,
aby bylo možné svorku P9526 snadno upevnit.
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4.3.3. Spojování
4.3.3.1. Svorka P9525
P9525/P9523 nebo P9522 nebo P9524

Umístěte svorku P9525 do správné polohy a zajistěte ji.
• Svorka P9525 musí být přimontována pomocí dílu P9546.
• Je doporučeno používat akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího
momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• Umístěte svorku P9525 na každý podpůrný nosník a mezi všechna prkna.

Upevňovací svorka P9525 má kapacitu pružení. Umístěte k prknu O-Terrace+ svorku, aniž by došlo ke stlačení pružin. Jakmile jsou
jednotlivá prkna položena, proveďte obecné měření a ujistěte se, že je zachována vodorovnost.
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4.3.3.2. Svorka P9526
P9526/dřevo

Umístěte svorku P9526 do správné polohy a zajistěte ji.
• Svorka P9526 musí být přišroubována standardními šrouby
do dřeva SST 4x35 mm.

• Je doporučeno používat akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího
momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• Umístěte svorku P9526 na každý podpůrný nosník a mezi všechna prkna.
• Dejte pozor, směr počáteční svorky P9526 je opačný vůči dalším svorkám.
Počáteční strana prkna P9520 musí být strana s jazýčkem tak, aby bylo
možné svorku P9526 snadno upevnit.
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4.3.4. Napojování: spoj:
• S proﬁlem P9525: POHLED SHORA

• S proﬁlem P9526: POHLED SHORA
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4.3.5. Zarážka
4.3.5.1. Svorka P9512
P9512/P9523

P9512/P9522

Je
•
•
•

možné instalaci zakončit celým nebo ořezaným prknem.
Poslední prkno P9520 je upevňováno svorkami P9512.
Před osazením posledního prkna nastavte polohu svorky P9512 a označte ji na podpůrném nosníku.
Po upevnění svorky P9512 šroubem P9546 zacvakněte poslední prkno pomocí pružiny na poslední svorce P9512.
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4.3.5.2. Svorka P9512 + dřevo
P9512/dřevo

Je možné instalaci zakončit celým nebo ořezaným prknem.
• Poslední prkno P9520 je upevňováno svorkami P9512.
• Proveďte řez podle měřicího prkna. Nejprve je potřeba nastavit polohu posledního prkna P9520 pomocí svorky P9512
a označit pozici na podpůrném nosníku.
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4.3.5.3. Svorka P9526 + dřevo
P9526/dřevo

Je možné instalaci zakončit celým nebo ořezaným prknem.
• Poslední prkno P9520 je upevňováno svorkami P9526.
• Proveďte řez podle měřicího prkna. Nejprve je potřeba nastavit polohu posledního prkna P9520 pomocí svorky P9526
a označit pozici na podpůrném nosníku.
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DOKONČOVÁNÍ

VŠEOBECNÉ
KONCOVÁ KRYTKA
SOKLOVÁ LIŠTA
HLINÍKOVÝ PROFIL
SOKLOVÁ LIŠTA A HLINÍK
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5.1. Všeobecné
ŠROUB

LEPIDLO

PODPORA

UPEVNĚNÍ

P9555

P9520

P9552

P9523

P9522

P9524

• dvousložkové PU lepidlo
• jednosložkové MS
polymer

X

X

X

X

X

X

ne

X

• vždy
kompletní
• na voděvzdorném dřevě

ne

X

vždy kompletní

• dvousložkové PU lepidlo
• jednosložkové MS
polymer

X

X

X

X

X

X

ne

X

vždy kompletní

• dvousložkové PU lepidlo
• jednosložkové MS
polymer

X

X

X

X

X

X

X

X

• vždy kompletní podpůr
ným nosníkem

X

X

X

X

X

X

X

ne

• každých 600 mm
• 80 mm od rohu

X

ne

X

ne

ne

ne

X

ne

• každých 300 mm
• 35 mm od rohu

X

X

X

X

X

X

ne

X

• dvousložkové PU lepidlo
• jednosložkové MS
polymer

X

ne

X

X

X

X

P9590

P9591

P9592

P9556

P9543

P9518

P9557

•
•
•
•

každých 300 mm
35 mm od rohu
dvousložkové PU lepidlo
jednosložkové MS
polymer
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5.1.1. Lepení proﬁlů
• Obecně je pro lepení materiálu Twinson nejlepší dvousložkové PU lepidlo. Aby mohl být výsledek perfektní, je potřeba si podrobně
přečíst návod k použití lepidla a přesně dodržovat pokyny pro montáž. Tyto pokyny obsahují způsob aplikace a přesné množství
pro dosažení optimálního výsledku.
TYPY LEPIDLA
• dvousložkové PU lepidlo
• jednosložkové MS polymerické lepidlo

POSTUP SPOJOVÁNÍ SYSTÉMU
Krok 1:
• Pokud lepíte nekartáčovanou stranu materiálu Twinson nebo hladkou stranu jiného materiálu, zdrsněte povrch.
• Obvykle je postačující ocelový kartáč nebo brusný papír.
Krok 2:
• Očistěte povrch acetonem.
• Povrch musí být zbaven prachu a mastnoty.
• Pozor:
• Při používání dvousložkového PU lepidla: aplikovaný povrch musí být suchý.
• Při používání jednosložkového polymerického MS lepidla: zvlhčení povrchu urychlí a zlepší pevnost spojení.
Krok 3:
• Slepte povrchy pomocí dvousložkového PU nebo jednosložkového polymerického MS lepidla.
• Musí být slepen celý povrch proﬁlu.
• Mějte na paměti, že rozpínání prken O-Terrace není omezeno.
DŮLEŽITÉ
• Lze lepit pouze multifunkční proﬁly P9590, P9591, P9592 a soklovou lištu P9556.
• Lepení terasových prken P9555 není povoleno.

09/06/2011

5.1/2

5.2. Koncová krytka
Koncové krytky jsou speciálně navrženy pro zajištění cirkulace vzduchu v komorách proﬁlu P9555.
• Dbejte na to, aby bylo prkno O-Terrace oříznuto pod pravým úhlem.

• Pokud je prkno O-Terrace opatřeno koncovou krytkou na obou koncích, doporučujeme pro zajištění řádné ventilace vyvrtat otvor
o Ø 8 mm. (Poznámka: nevrtejte otvor do viditelné strany prkna)
• Pokud je koncová krytka osazena pouze na jedné straně prkna O-Terrace, není potřeba provádět žádné další opatření.

• Naneste lepidlo doprostřed komorové přepážky. Doporučujeme použít PU lepidlo nebo MS polymerické lepidlo.
Pokyny pro lepení jsou popsány v oddílu 6.1.1. Lepení proﬁlů.

• Pak osaďte na prkno O-Terrace koncovou krytku.
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5.3 Sokl P9556
• Soklová lišta se přišroubuje na podpůrný nosník z materiálu Twinson nebo dřeva a přilepí k hliníkovým podpůrným nosníkům.
Výjimkou je podpůrný nosník P9523 – v takovém případě je potřeba soklovou lištu přišroubovat.
• Zakončení je možné provést několika způsoby.

5.3.1. Šroubování proﬁlů

BMV
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• Soklovou lištu je nutné předvrtat! Otvor musí být větší než průměr šroubu.
• Ujistěte se, že je soklová lišta neustále podepřena.
• Soklovou lištu je potřeba přišroubovat 1 šroubem každých 300 mm, pokud možno uprostřed soklové lišty
a 35 mm od spodního okraje.
• První šroub musí být umístěn ± 35 mm od okraje.
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5.3.2. Lepení proﬁlů
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• Pokyny pro lepení jsou popsány v oddílu 6.1.1. Lepení proﬁlů.
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5.4. Hliníkový zakončovací proﬁl
• Hliníkový zakončovací proﬁl i hliníkový podpůrný nosník (P9523, P9522, P9524) je potřeba předvrtat.
Použijte kovový vrták Ø 3 mm.
• Hliníkový zakončovací proﬁl musí být upevněn každých 600 mm. Používejte akumulátorový šroubovák s omezením kroutícího
momentu, aby nedošlo ke stržení hlavy šroubu.
• První šroub se umísťuje ± 80 mm od okraje.
• Zakončovací proﬁl P9518 lze kombinovat s prknem O-Terrace a O-Terrace+ a se všemi hliníkovými podpůrnými nosníky.
Proﬁl P9543 lze používat pouze v kombinaci s prknem O-Terrace P9555.
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5.4.1. P9543
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• Není přípustné šroubovat prkna O-Terrace skrz!
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5.4.2. P9518
• V závislosti na výšce podpůrného nosníku lze zakončovací proﬁly P9518 používat v různých směrech.
• Hliníkový zakončovací proﬁl lze přišroubovat k hliníkovým podpůrným nosníkům pomocí šroubu P9546.
Je nezbytné provést předvrtání pomocí kovového vrtáku Ø 3 mm.
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5.5. Kombinace soklové lišty
a hliníkového zakončovacího proﬁlu
• Předvrtejte hliníkový proﬁl P9518, soklovou lištu P9556 a hliníkový podpůrný nosník.
• Soklová lišta se přilepí k podpůrnému nosníku. Pokud lepíte nekartáčovanou stranu materiálu Twinson nebo hladkou
stranu jiného materiálu, zdrsněte povrch. Musí být slepen celý povrch proﬁlu P9556.
• Přišroubujte zakončovací proﬁl P9518 k soklové liště pomocí šroubů SST o minimální délce 20 mm.
• Předvrtejte hliníkový proﬁl P9518, soklovou lištu P9556 a hliníkový podpůrný nosník.
• Soklová lišta se přilepí k podpůrnému nosníku. Pokud lepíte nekartáčovanou stranu materiálu Twinson nebo hladkou stranu
jiného materiálu, zdrsněte povrch. Musí být slepen celý povrch proﬁlu P9556.
• Přišroubujte zakončovací proﬁl P9518 k soklové liště pomocí šroubů SST o minimální délce 20 mm.

• Není přípustné šroubovat prkna O-Terrace(+) skrz!

• Soklová lišta se přišroubuje k podpůrnému nosníku.
• Je nezbytné předvrtat soklovou lištu, hliníkový podpůrný nosník i hliníkový zakončovací proﬁl.
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ÚDRŽBA

PRVOTNÍ ÚDRŽBA
VŠEOBECNÉ INFORMACE
ČIŠTĚNÍ A PÉČE
VÝMĚNA
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7.1. Prvotní údržba
Po instalaci může docházet k hromadění nečistot. Proto doporučujeme pečlivě povrch omýt a následně jej očistit měkkým kartáčem
za pomoci vody a zředěného čisticího prostředku. Opláchněte terasu zahradní hadicí nebo vysokotlakým čističem (min. 30 cm,
max. 100 bar). Pečlivě ve směru drážek opláchněte každé prkno.
Hromadění statické elektřiny je přirozeným jevem a je vcelku normální u produktů obsahujících PVC. Za určitých okolností tedy může
docházet k hromadění statické elektřiny. Tento jev při vystavení prken O-Terrace(+) venkovním podmínkám po určité době zmizí.
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7.2. Všeobecné informace
Materiál Twinson se snadno udržuje, ale to neznamená, že je úplně bezúdržbový. Údržbu terasy je stále potřeba provádět.
0-Terrace(+) je potřeba pravidelně čistit tekutým čistícím roztokem. Tento postup pomůže zamezit tvořen mechových nánosů.
Nicméně stejně jako v případě jakéhokoliv nástěnného obkladu/omítky nebo systému terasových prken (ze dřeva, plastu, kamene
apod.) může čas od času vzniknout riziko rozkladu následkem působení kombinace několika vnějších faktorů, přičemž velmi
důležitou roli obvykle hraje voda. Řádnou funkci nástěnného obkladu/terasy často ovlivňuje prostředí, orientace, konstrukce a stav
budovy. Prostředí a orientace jsou obvykle faktory, které nelze mít pod kontrolou. Pokud jste si vědomi, že žijete v městském
prostředí v blízkosti silnice nebo těžkého průmyslu (např. v blízkosti lesa nebo rušné oblasti se silným provozem), doporučujeme
vybírat tmavou barvu (např. 502 – lékořicová). V průběhu času bude tato barva vykazovat nejnižší citlivost na znečištěné prostředí.
Čím delší je doba, po kterou jsou prkna vystavena vlivům počasí, tím menší je jejich náchylnost k tvoření skvrn. V chráněných
oblastech s mírnými nebo žádnými vlivy počasí mohou působit pyly a prach. V takovém případě jde o vzdušné znečištění (např.
prachové částice, pyl apod.) Pokud se tyto částice dostanou do kontaktu s vodou (vzdušná vlhkost, rosa, déšť), může dojít
k vytvoření vodních stop s jasně deﬁnovanými tmavými okraji. V oblastech s pravidelnými povětrnostními vlivy déšť tyto částice
rozpustí. Budou tedy přirozeně omývány a dojde k vytvoření rovnoměrné přirozené struktury. Na místech, kde dochází k takovému
lokálnímu hromadění nečistot, doporučujeme provádět občasné čištění pomocí měkkého kartáče nebo houby v kombinaci s hojným
množstvím vody (můžete přidat jemný mýdlový roztok a vyčistit tak odolnější stopy).
Po instalaci se vyvarujte tahání nábytku, venkovního grilu nebo jiných ostrých předmětů po povrchu terasy. Nedovolte hromadění
nečistot, protože zvyšují riziko poškrábání povrchu. Škrábance, které přece jen vzniknou, obvykle vyblednou na stejnou barvu díky
hustotě produktu a barevnému zpracování do hloubky. Materiál Twinson má svou vlastní přirozenou ochranu a není potřeba jej
ošetřovat umělými konzervačními prostředky nebo mořidly. Není nutné provádět nátěr a aplikaci těsniva nebo voděvzdorného
materiálu. V případě aplikace takových prostředků nedojde k vytvoření řádné vazby k povrchu a materiál se bude odlupovat.
V případě použití takových prostředků se na produkt nevztahuje záruka.
U všech krycích materiálů a dřevěných kompozitních produktů se předpokládá určité stárnutí v čase. Během prvních 12 týdnů
vystavení elementu vlivům standardně proběhne stárnutí materiálu O-Terrace(+) a dojde k mírnému vyblednutí barvy vzhledem
k původnímu odstínu. Tento proces je výsledkem kombinace absorpce vody dřevěnými vlákny a UV stabilizace na povrchu prken.
Pečlivé sledování ukazuje, že je změna barvy a její vyblednutí způsobeno zesvětláním dřevěných vláken. Od tohoto okamžiku již
nelze pozorovat prakticky žádné další změny barvy.
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7.3. Čištění a péče
• Čištění vysokotlakým ostřikovačem je přípustné, jsou-li dodržovány pokyny a pokud použitý tlak nepřesáhne hodnotu 100 barů.
Nastavte minimální vzdálenost 30 cm a posouvejte proud vody ve směru drážek. Vyvarujte se kruhových pohybů proudu.
• Odstraňte otřepy a/nebo škrábance:
• nejprve povrch navlhčete, aby barva „čištěné“ oblasti nebyla světlejší
• odstraňte otřepy pomocí ocelového kartáče (skelného papíru nebo ocelové vlny) vždy pracujte ve směru drážek
• po ošetření odstraňte prach

• Led a sníh:
Chlorid vápenatý nebo kamenná sůl, k dostání v mnoha hobby marketech, roztaje na krycím materiálu Twinson. Jakmile je to
možné, materiál opláchněte. Při odstraňování sněhu nebo ledu pomocí lopaty buďte opatrní a nikdy nepoužívejte na krycí materiál
Twinson kovovou lopatu na sníh. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu lopatou, na což se nevztahuje záruka.
Nedovolte absorpci do materiálu, ihned odkliďte: Mějte na paměti, že jakékoliv stopy je potřeba odstranit co nejdříve pomocí
vody, jakéhokoliv jemného čisticího prostředku a houby.
• Propálená místa:
Šetrně obruste povrch jemným brusným papírem, drátěným kartáčem nebo ocelovou vlnou. Obrušování musí být prováděno ve
směru drážek, aby se zamezilo poškození povrchu.
• Kusy potravin:
Vysokotlaký čistič. Případně silně vydrhněte zředěným roztokem tekutého bělidla.
• Barvy (syntetické nebo na bázi vody):
• Odstraňte barvu pomocí špachtle, jak nejvíce je to možné
• Šetrně obruste povrch jemným brusným papírem, drátěným kartáčem nebo ocelovou vlnou
• Obrušování musí být prováděno ve směru drážek, aby se zamezilo poškození povrchu.
• Rostlinné, živočišné a jiné oleje a tuky:
• O-clean P9545: nastříkejte produkt na skvrnu a rozetřete jej. Nechte chvíli působit. Pak opláchněte dostatečným
množstvím vody.
• Lahev 200 ml (krabice po 12)
Použití následujících čisticích prostředků značky Deceuninck je nepřípustné:
• PVC Cleanup P956, PVC Protect P960, …
• Decoclean P961
• PVC Cement Wipe-oﬀ P965
Pokud stopy nezmizely nebo okamžitě zaschly, nahlédněte do dokumentů popisujících chemickou odolnost a možnosti čištění.
Jednotlivé obecné názvy zahrnují různé produkty, které vyžadují speciální postupy čištění.
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Na materiálu Twinson byly provedeny četné testy zaměřené na zjištění vlivu mnoha produktů, s nimiž může přijít
do kontaktu během používání. Byly stanoveny 3 kategorie:
• Je odolný vůči produktu: Tento typ produktu nezanechává na materiálu žádné trvalé stopy nebo skvrna v krátkém časovém horizontu
zmizí po vystavení vnějším vlivům.
• Je méně odolný vůči produktu: Tento typ produktu zanechává na materiálu slabou stopu.
• Není odolný vůči produktu: Tento typ produktu zanechává na materiálu stopy, které zůstávají jasně viditelné.

ODOLNÝ VŮČI

MÉNĚ ODOLNÝ VŮČI

NEODOLNÝ VŮČI

Čistící prostředek na podlahu
+ voda

Máslo

Silikon
(= těsnicí materiál na bázi silikonu)

Silikon (= těsnicí materiál na bázi
silikonu) (chlorovaná voda)

Mléko

Akrylová barva

Opalovací krém

Syntetická barva

Koncentrovaný čpavek

Ocet

Leštidlo na boty

Technická sůl
(na zledovatělé silnice)

Červené víno

Fix

Herbicid

Kečup

Deceuninck cleanup

Prostředek na čištění oken používaný
v domácnosti (např. Instanet

Vosk svíčky

Rtěnka

Odstraňovač tmelu

PVC lepidlo

Ředidlo

Silné kyseliny

Chlorovaná voda
používaná v bazénec

Silné zásady

Prostředky na mytí nádobí
(např. Dreft)

Aceton

Káva
Ovocný džus
Coca cola
Čokoládový nápoj
Křída
Izobetadin
Silikonový olej
(= mazivo na bázi silikonu)
Palivová nafta (nafta a benzín)
Maziva na bázi produktu
derivovaného z benzínu
(kapalná i pevná)
Tmel/beton
Syntetické ředidlo
Odstraňovač graﬁtti
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Možnost čištění materiálu Twinson

OBECNÝ NÁZEV

PRODUKT

Rostlinné, živočišné
a jiné oleje a tuky

Máslo
Mléko
Jogurt

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
v případě, že nečistota není
odstraněna okamžitě (*)
Nastříkejte na skvrnu přípravek
O-CLEAN a v případě potřeby
rozetřete. Ponechte pár minut
působit a opláchněte dostatečným
množstvím vody.

Olivový olej
Salátový olej
Fondue olej
Majonéza
Salátová omáčka
Fritovací olej
Opalovací krém
Mazivo
Motorový olej
Benzín
Topný olej
...
Mazivo
Opálení

Cigarety
Dřevěné uhlí

Jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým kartáčem nebo ocelovou vlnou (**)

...
Houževnaté zbytky jídla

Kečup
Rajský protlak

Důkladně vydrhněte zředěným
bělicím roztokem a opláchněte
dostatečným množstvím vody.

Špagetová omáčka
Červené víno
Ovoce

Pro odstranění houževnatých
zbytků je doporučeno
používat tlakový ostřikovač (***).

Instantní polévka
...
Sladké nápoje s obsahem cukru

Coca cola
Ovocný džus

Důkladně vydrhněte zředěným
bělicím roztokem a opláchněte
dostatečným množstvím vody.

Sladké nápoje
...
...
Teplé nápoje

Káva

...

Důkladně vydrhněte zředěným
bělicím roztokem a
opláchněte dostatečným množstvím
vody.
Pro odstranění houževnatých zbytků je doporučeno
používat tlakový ostřikovač (***).

Podlahový čistič

...

Čaj

Obecné čištění produktů

Pro odstranění houževnatých
zbytků je doporučeno používat
tlakový ostřikovač (***).

Bělicí roztok
...
Speciální čištění produktů

Odstraňovač tmelu

Důkladně vydrhněte zředěným
bělicím roztokem a opláchněte
dostatečným množstvím vody.
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Možnost čištění materiálu Twinson
ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
v případě, že nečistota není
odstraněna okamžitě (*)

OBECNÝ NÁZEV

PRODUKT

Speciální čištění produktů

Odstraňovač tmelu

Důkladně vydrhněte zředěným
bělicím roztokem a opláchněte
dostatečným množstvím vody.

Deceuninck cleanup

Jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým
kartáčem nebo ocelovou vlnou (**)

Odstraňovač graﬁtti

Jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým
kartáčem nebo ocelovou vlnou (**)

O-Clean

---

Aceton

Jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým
kartáčem nebo ocelovou vlnou (**)

Organické rozpouštědlo

MeCI
MEK
Trichloretylén
Isopropanol
Tetrahydrofuran
Dietyleter
...
Kyseliny

Kyselina sírová
Kyselina dusičná

Zásady

Hydroxid sodný
Čpavek

Barvy

Na bázi vody
Syntetické

Vytvrzované materiály

Silikon
Lepidlo
Vosk svíčky

Jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým
kartáčem nebo ocelovou vlnou (**)

Jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým
kartáčem nebo ocelovou vlnou (**)

Odstraňte barvu pomocí špachtle
a jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým
kartáčem nebo ocelovou vlnou (**)
Opakované ošetření přípravkem
O-CLEAN Je-li ošetření neúspěšné,
odstraňte materiál pomocí špachtle
a jemně vybruste povrch jemným
brusným papírem, ocelovým
kartáčem nebo ocelovou vlnou (**).

(*)

Pokud nejsou zřetelné skvrny z jakéhokoliv důvodu okamžitě odstraněny, mohou zaschnout na povrchu. Obvykle po vystavení vnějším podmínkám
(slunce a voda) vyblednou nebo zmizí.

(**)

Vybrušování provádějte ve směru drážek, aby se předešlo zbytečnému poškození povrchu. Po odstranění horní vrstvy se objeví původní barva,
jakou měl proﬁl v okamžiku instalace. Tento drobný rozdíl bude napraven do 12 týdnů, což je doba, během níž se barevný rozdíl srovná.

(***) Tlakový ostřikovač (max. 100 barů) kombinovaný v případě potřeby s jemným čisticím prostředkem. Proud vody vždy aplikujte ve směru drážek,
vyvarujte se jakýchkoliv pohybů do stran. Poznámka: Přístroj musí být vždy nastaven na jediný proud, nikoliv na více proudů.
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7.3.1. Čištění terasy vysokotlakým čističem

Průběh čištění terasy.

Stav povrchu dlouhodobě neudržované terasy.

Detail čištění terasy.

Stav povrchu terasy po očištění tlakovou vodou a po vyschnutí.
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7.4. Výměna
· Po výměně se musejí prkna materiálu O-Terrace(+) opět aklimatizovat, což znamená, že na začátku bude patrný barevný rozdíl.
Je možné urychlit proces stárnutí pravidelným zvlhčováním nového prkna vodou. Barevný rozdíl mezi novými a starými prkny
se pak srovná mnohem rychleji.

7.4.1. P9555 se svorkou P9544/P9554
POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ/VÝMĚNY PRKNA
Krok 1: Rozřízněte prkno O-Terrace P9555 na dva kusy v podélném směru tak, aby bylo možné jej snadno vyjmout.
Krok 2: Osaďte nové prkno O-Terrace P9555 a posuňte jej o 10 mm v podélném směru vzhledem k původní pozici prkna.

,SPL

,SPL

Krok 3: Označte pozici háčků na svorkách P9544/P9554. Označení se provádí na jedné straně prkna O-Terrace
P9555 na spodním výstupku.
Krok 4: Uvolněte prkno O-Terrace P9555. Na označených pozicích proveďte řez pilou tak, aby bylo možné vytvořit otvor a nasadit
prkno O-Terrace P9555 přes háčky svorek P9544/P9554.

,SPL

,SPL

Krok 5: Nasaďte prkno O-Terrace P9555 stranou bez výřezů do svorek P9544/P9554.
Krok 6: Nacvakněte prkno O-Terrace P9555 na svorky v místě výřezů. Posuňte prkno O-Terrace P9555 v příslušném směru.

,SPL

,SPL
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7.4.2. P9555 se svorkou P9544/P9554
POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ/VÝMĚNY PRKNA
Krok 1: Rozřízněte prkno O-Terrace P9555 na dva kusy v podélném směru tak, aby bylo možné jej snadno vyjmout.

Krok 2: Osaďte nové prkno O-Terrace P9555 a posuňte jej o 60 mm v podélném směru vzhledem k původní pozici prkna.
Na označených pozicích proveďte výřez tak, aby bylo možné vytvořit otvor a nasadit prkno O-Terrace P9555
na háčky svorky P9528.

Krok 3: Nacvakněte prkno O-Terrace P9555 na svorky v místě výřezů. Posuňte prkno O-Terrace P9555 v příslušném směru.
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7.4.3. P9520
POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ/VÝMĚNY PRKNA
Krok 1: Umístěte kontrolní rameno (např.: dláto/hladítko) na pozici první svorky ve spoji mezi terasovými prkny.

Krok 2: Zapáčte dlátem/hladítkem tak, aby došlo ke stlačení pružinové svorky a terasové prkno bylo možné uvolnit
a odstranit ze svorky.
Zopakujte stejný postup pro svorky po celé délce poškozeného prkna/prken.
POZOR: Ujistěte se, že je dláto/hladítko dostatečně dlouhé, aby nedošlo k poškození terasových prken.

Krok 3: Při výměně poškozených prken je potřeba dodržovat stejný postup. Před instalací je potřeba odměřit nové prkno a oříznout
jej na potřebnou délku. Zahákněte prkno mezi pružinové svorky. Nakloňte terasové prkno na pozici. Stlačte pružinovou
svorku tak, aby terasové prkno mohlo zapadnout za svorku. Opakujte po celé délce nového prkna.
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