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PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED JAKOUKOLI POKLÁDKOU ODNÍMATELNÉ SPONY SILVADEC
Odnímatelnou sponu na terasu SILVADEC lze použít k:
• Vytvoření přístupu k prvku umístěnému pod terasou (těsnění, elektrický blok, atd.),
• Vytvoření terasy s možností částečné demontáže vložením pravidelné jedné až dvou řad odnímatelných spon mezi
2 prkny, místo jednoduchých upevňovacích spon.
 ástroje nezbytné k pokládce odnímatelných spon:
N
• Šroubovák se standardním bitem T15 Torx
• Šroub Ø 3 x 35 mm (dodávaný se sponou)
Pro pokládku nosníků viz postup pokládky terasových prken SILVADEC (PU 7).
 ŮLEŽITÉ: Je možné, že mezera mezi prkny a odnímatelnou sponou bude mírně odlišná od mezery u upevňovací spony.
D
To může způsobit mírný posun mezi spojenými prkny. Bez ohledu na použitou sponu důrazně doporučujeme nevyvíjet
během pokládky tlak shora, aby se tento posun omezil.
V
 AROVÁNÍ: odnímatelná spona není kompatibilní s hliníkovým nosníkem Silvadec, ani s hliníkovým nebo pozinkovaným
ocelovým nosníkem.

UPEVNĚNÍ TERASOVÝCH PRKEN S ODNÍMATELNÝMI SPONAMI SILVADEC

KROK 1
Našroubujte předem první řadu spon (aniž byste
zcela zašroubovali šrouby ve sponách).

KROK 2
Vložte prkno a předem našroubujte
druhou řadu odnímatelných spon.

KROK 3
Zašroubujte zcela první řadu odnímatelných spon.

KROK 4
Po vložení a upevnění následujícího prkna pomocí upevňovací spony zcela zašroubujte druhou řadu odnímatelných spon.
Tyto operace opakujte pro každou řadu prkna, které má být odnímatelné.
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DEMONTÁŽ PRKEN
Klíčová dírka
Horní
stěna

Spona je navržena tak, aby byl šroub dostupný
pomocí bitu Torx T15 standard.
KROK 1
• Mírně odšroubujte šroub, abyste uvolnili odnímatelnou sponu.
• Vytáhněte odnímatelnou sponu a zarovnejte „klíčovou dírku“
s hlavou šroubu.

KROK 2
Zašroubujte šroub znovu tak, aby hlava
byla pod horní stěnou odnímatelné spony.

KROK 3
Odsuňte odnímatelnou sponu až na konec prkna
nebo terasy, aby bylo možno ji odstranit.

Opakujte kroky 1 až 3 pro odnímatelné spony ohraničující prkno.
Prkno je tak uvolněno. Je možné ho vyjmout.
Pro opětovnou montáž proveďte tyto operace v obráceném pořadí.

Je možné, že tato verze principu pokládky není poslední verzí k tomuto datu.
Poslední verzi lze najít na naší internetové stránce www.silvadec.com.
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