Distants-liistu andmeleht
Toote kirjeldus
Distants-liist on valmistatud
kõvast sünteetilisest materjalist ja
selle ülesandeks on kinnituskruvide purunemist
takistada. Purunemist põhjustab puidu paisumine ja
kahanemine, niinimetatud muutumine. Põrandalaudade
põikisuunaline muutumine on eriti tugev. Terrassilauad tahavad
kruvid „endaga kaasa võtta“, samal ajal kui kruvi alumine osa on kindlalt
aluskonstruktsioonis. Et kõva puit ja troopiline puit on oma suure tiheduse tõttu väga
kõvad, siis ei ole kruvil mingit võimalust end puidu sisse suruda, kui see muutub. Kui
kruvi selle koormuse all murdub, siis räägitaksegi purunemisest. Distants-liist tekitab
aluskonstruktsiooni ja terrassilaua vahele 13 mm suuruse mänguruumi, mis annab
kruvidele võimaluse liikuda. Lisaks sellele soodustab Distants-liist terrassilaudade all õhu
ringlemist, tänu millele väheneb mädanemise oht.

Kõvast puidust paigaldatud põrandalaua normaalolek
7 mm

7 mm

Põrandalaua ja aluskonstruktsiooni
vahele paigaldatud Distants-liist
ehk distantsihoidik takistab kruvide
purunemist.

2 mm

Olenevalt ilmastikutingimustest võivad kõvast puidust
põrandalauad kuni 10 mm paisuda või kokku tõmbuda, sel
juhul räägitakse puidu paisumisest või kokkutõmbumisest!

2 mm

Põrandalaua paisumise või
kokkutõmbumise korral on võimalik
Distants-liistu abil kruvide jaoks
vajalik mänguruum tagada, seega
takistatakse nende purunemist.
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Eelised
• Vähendab tõhusalt kinnituskruvide purunemise ohtu, mis on tingitud
terrassilaudade paisumisest ja kokkutõmbumisest.
• Toetab konstruktiivset puidukaitset
• Ilmastikukindel

Kasutusjuhised

Distants-liist kinnitatakse ja
kseeritakse Terrassotec-kruvidega
(Ø 4 mm) selleks ette nähtud
puuritud avades (ühe Distants-liistu
jaoks on vaja 3 Terrassotec-kruvi).
Distants-liist on 73 cm pikk ja
seda on võimalik pistiksüsteemi
abil pikendada. Meie soovitame
Distants-liistu pooleldi
aluskonstruktsiooni puidu
peale kruvida. Nii väldite liistu
veelkordset kruvidega kinnitamist,
kui terrassilaudu paigaldatakse.
Laiemate kandvate puitdetailide
puhul on soovitatav Distants-liist vaheldumisi paremal ja vasakul pooleldi kinnitada, et
terrassikruvi põrandalaudade kinnitamisel ei tõmbaks kandvat puitdetaili ühepoolselt
põrandalaua poole ja seega ei kallutaks seda.
Tähtis: Kui kasutate kõva või troopilist puitu, siis tuleks augud alati ette puurida.
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Artiklite tabel

Materjal
PP - Polüpropüleen,
must

Artikli nr.: 944801

Distants-liist

16 x 13 x 730 mm (L x K x P)

Pakend: 50 tk.

Distants-liistud tarnitakse ilma kinnituskruvideta.
Meie soovitame Distants-liistu aluskonstruktsiooni külge kinnitamiseks Terrassoteckruvisid (Ø 4 mm) kasutada.
Terrassotec, karastatud kvaliteetteras
Artikli
nr.

Mõõtmed
Ød x P [mm]

Keerme pikkus
lg [mm]

Pea läbimõõt
Ødh [mm]

Ajam

Pakend
[tükki]

Joonis
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