MANSARDINIŲ LENTŲ „PREMIUM“, LENTŲ „STYLE“, „STAR“, „STAR PLUS“,
„NATURE“, „NATURE PLUS“, „FOREST“ IR „FOREST PLUS“ KLOJIMO IR
PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA, GARANTIJA BEI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Terasinių lentų „Woodplastic®“ garantija neapima pažeidimų dėl netinkamo klojimo ar klojimo instrukcijos nesilaikymo;
kad garantija galiotų, būtina laikytis šios instrukcijos.
137x23 mm dydžio terasinės lentos yra skirtos tik tam, kad ant jų būtų vaikštoma lauke. Jos nėra skirtos naudoti kaip
konstrukcinis elementas.
Lentų nerekomenduojame beicuoti, vaškuoti, tepti aliejumi ir dažyti.
Terasinių lentų „Woodplastic“ keliamoji galia – 450 kg/m2 (apkrova tolygiai paskirstyta per visą paviršių).
Prieš pradėdami kloti, perskaitykite visą instrukciją, ypatingą dėmesį atkreipkite į skirsnius, kur nurodyti rekomenduojami
tarpai tarp terasinių lentų ir atraminių sijų.

Įrankiai
Klodami terasines lentas, naudokite standartinius medienos apdirbimo įrankius (grąžtus, pjūklą karbido dantimis ir t. t.).

Pagrindo paruošimas
Žemė po terasa privalo būti deramai nusausinta. Jeigu žemė yra nelaidi, vandens nutekėjimą galima užtikrinti suformavus deramą šlaitą.
Siekiant užtikrinti deramą lietaus vandens nutekėjimą, atraminės sijos ant pagrindo turi būti klojamos šlaito nuolydžio kryptimi (tai reiškia,
kad aukščiausia terasos vieta privalo būti toje vietoje, kur terasa susijungia su namu). Priešingu atveju, atramines sijas būtina kloti taip, kad
dėl nuolydžio vanduo neužsilaikytų ir nutekėtų.
Terasos grindis galima kloti horizontaliai arba taip, kad susidarytų nežymus nuolydis. Norint išlyginti aukščio skirtumus arba užtikrinti
vandens nutekėjimą, gali tekti naudoti atraminius plastikinius paaukštinimus arba korektorius.
Jeigu terasa būtų įrengiama ant sutankinto paviršiaus, pvz., žvyro sluoksnio, atramines sijas rekomenduojame kloti ant betoninių plokščių
(žr. 1 iliustraciją), kad būtų išvengta grunto susmegimo. Žemę po mansarda, kiekvienu atveju, būtina paruošti atsižvelgiant į vietines
aplinkybes ir geologinius parametrus.
1 iliustracija. Mansardinių lentų „Woodplastic® Premium“ klojimas. Konstrukcijų klojimas

ŠONINĖS APDAILOS JUOSTOS WOODPLASTIC (PVZ., MONOLITINIS
PROFILIS 70x16 MM)
BETONINIS IŠ ANKSTO IŠLIETAS ELEMENTAS (PVZ., ŠALIGATVIO
BORTELIS BEST PARKAN I 50x200x500 MM)
BETONINIS PAMATAS BORTELIUI PAKLOTI

MANSARDINĖ WOODPLASTIC LENTA PREMIUM (MONOLITINIS PROFILIS 137x23 MM) – 23 MM
ATRAMINĖ SIJA WOODPLASTIC (MONOLITINIS PROFILIS 50x50 MM) – 50 MM (GALIMA PAKEISTI 50x30 MM PROFILIU)
BETONINIS IŠ ANKSTO IŠLIETAS STATRAMSTIS (PVZ., ŠALIGATVIO BORTELIS BEST PARKAN I* 50x200x500 MM) – 50 MM
BETONINIS PAKLOTAS (30–50) MM
SUTANKINTAS ŽVYRAS (ŽVYRO FRAKCIJA 16–32 MM, UŽPILDAS IŠ 0–4 MM FRAKCIJOS SKALDOS) – 150 MM
SUTANKINTA ŽEMĖ (ESAMAS DIRVOŽEMIS)
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Tarpai tarp atraminių sijų, jų sujungimas ir montavimas
Atramines sijas būtina pakloti tam tikru atstumu vieną nuo kitos; atstumas priklauso nuo kampo tarp sijos ir terasinės lentos (1 lentelė):
1 lentelė. Rekomenduojami atstumai tarp sijų

Kampas tarp terasinės lentos ir atraminės sijos

Mažiausias tarpas tarp atraminių sijų (nuo centro iki centro)

90°

45°

30°

40 cm

20 cm

10 cm

Jungiant galus, mažiausias tarpas tarp atraminių sijų galų turi būti 10 mm. Kad būtų užtikrintas deramas vandens nutekėjimas ir kad kintant
temperatūrai konstrukcijos galėtų laisvai judėti, tarpas tarp atraminės sijos galo bei sienos privalo būti 8 mm (žr. 2 iliustraciją). Siekiant
pašalinti bet kokią įtampą dėl lentą veikiančios apkrovos, kiekvienos terasinės lentos „Woodplastic“ galas privalo būti atremtas į atraminę
siją ir pritvirtintas prie jos. Viena ant kitos lentų užleisti nerekomenduojama. Didžiausia gamintojo leidžiama atraminės sijos užlaida – 5 cm.

Siena

Atraminė sija

Išsiplėtimo tarpas 8 mm*

Išsiplėtimo tarpas 8 mm*

2 iliustracija. Tarpai tarp terasinių lentų „Premium“ atraminių sijų. Atraminių sijų galų sujungimo pavyzdžiai
Siena

Atraminė sija

Pastaba:* Montavimas esant įprastoms klimato sąlygoms (oro temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C)
Siekiant užtikrinti deramą ventiliaciją, lentų negalima kloti tiesiai ant žemės. Lentos turi būti klojamos ant pridedamų atraminių sijų
„Woodplastic“ (50x50 mm) arba mažesnio profilio atraminių sijų „Woodplastic“ (50x30 mm); mažesnio profilio atraminių sijų
nerekomenduojame kloti tiesiai ant žvyro pagrindo, jas reikėtų kloti ant atraminių betoninių plokščių. Per laiką atraminės sijos gali susmegti į
žvyrą, tokiu atveju tarpas gali pasidaryti mažesnis nei minimalus gamintojo rekomenduojamas 30 mm tarpas.
Klojant grindis ant paaukštinimų arba iš monolitinės medienos pagamintų atraminių sijų, būtina naudoti slėgiu apdorotas lentas arba iš
egzotinės medienos išpjautas lentas.
Atraminės sijos „Woodplastic“ nėra skirtos naudoti kaip konstrukcinis elementas – jos per visą ilgį turi būti klojamos ant tvirto ir lygaus
pagrindo (pvz., betoninių plokščių, sutankinto žvyro pagrindo ir t. t.), o tuo atveju, kai pagrindą jos liečia tik dalinai (pvz., klojant ant
betoninių blokų, plieninio tinklo ir t. t.), didžiausias neparemtos atraminės sijos ilgis gali būti 30 cm.
Klojant ant nelygaus pagrindo, išlyginimui galima naudoti monolitinį įdėklą (pvz., įdėklą iš PVC. Aukščiui reguliuoti nenaudokite atraminių sijų
„Woodplastic“ ir lentų). Tarpai tarp įdėklų išilgai atraminės sijos privalo būti 30 cm (laikykitės taisyklės, kad ilgiausia neparemtos atraminės
sijos „Woodplastic“ atkarpa neturi viršyti 30 cm).
Atramines sijas „Woodplastic“ rekomenduojama tvirtinti tiesiogiai prie pagrindo arba vieną prie kitos (nebent dėl neįprastų sąlygų, pvz.,
laiptų, netipinės mansardos formos ir t. t., tvirtinti reikėtų kitaip).
Atraminių sijų „Woodplastic“ negalima suklijuoti, jos negali būti visą laiką panardintos į vandenį, jų negalima įbetonuoti ir jų negalima kloti
tiesiai ant šilumos izoliacijos.
Atramines sijas „Woodplastic“ galima tik trumpinti, jų negalima pjaustyti norint pažeminti ar susiaurinti.
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Tarpai tarp mansardinių lentų
Veikiamos saulės spindulių ir oro temperatūros svyravimų, mansardinės lentos plečiasi ir traukiasi, dėl to tarp jų rekomenduojama palikti
nurodyto dydžio išsiplėtimo tarpus (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Priklausomai nuo temperatūros svyravimų ir oro sąlygų rekomenduojami išsiplėtimo tarpai

Oro temperatūra

+10 °C iki +25 °C

Virš 25 °C

Mažiau nei 10 °C

Atstumas tarp mansardinių lentų
(išilgai)

5 mm

4 mm

6 mm

8 mm

7 mm

9 mm

Tarpai tarp lentų (per ilgį ir plotį) ir sienos

Mansardines lentas klojant įprastomis klimato sąlygomis (oro temperatūra svyruoja nuo +10 °C iki +25 °C) tarpai tarp lentų per plotį ir išilgai
privalo būti bent 5 mm. Tuo atveju, jeigu temperatūra yra aukštesnė (oro temperatūra viršija +25 °C) o saulės spinduliai krenta tiesiai ant
mansardos grindų, tarpą rekomenduojame sumažinti 1 mm. Tuo atveju, jeigu mansardos grindys klojamos esant žemesnei oro temperatūrai
(oro temperatūra žemesnė nei +10 °C), tarpą rekomenduojame padidinti 1 mm. Be to, tarpas tarp mansardinės lentos ir sienos (išilgai ar
skersai) privalo būti bent 8 mm (žr. 3 iliustraciją).
3 iliustracija. Mansardinių lentų „Woodplastic“ klojimas. „Premium“ serija

Išsiplėtimo tarpas 8 mm*

STANDARTINIS
fiksatorius

PRADINIS fiksatorius

Siena

Lenta

Atraminė sija

Išsiplėtimo tarpas 8 mm*

Pastaba:* Montavimas esant įprastoms klimato sąlygoms (oro temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C)
Lentos prie atraminių sijų turi būti tvirtinamos taip, kad dviejų eilių lentų sujungimo (išsiplėtimo) tarpai prasikeistų. Rekomenduojame,
kad lentų sujungimo tarpai tarp dviejų eilių prasikeistų bent 40 cm.
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4 iliustracija. Tarpai tarp mansardinių lentų „Premium“. Lentų galų sujungimas naudojant GALŲ JUNGIMO fiksatorių
Sujungtų mansardinių lentų tvirtinimas prie atraminių sijų naudojant galų jungimo fiksatorių, kai po išsiplėtimo tarpu yra viena atraminė sija

STANDARTINIS
fiksatorius

PRADINIS fiksatorius

Siena

GALŲ JUNGIMO
fiksatorius

Atraminė sija

Išsiplėtimo tarpas 5 mm*
(Tarpas tarp galų)

Pastaba: * Montavimas esant įprastoms klimato sąlygoms (oro temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C)
5 iliustracija. Tarpai tarp mansardinių lentų „Premium“. Lentų galų sujungimas naudojant STANDARTINĘ sąvaržą
Sujungtų mansardinių lentų tvirtinimas prie atraminių sijų naudojant dvi standartines sąvaržas, kai po išsiplėtimo tarpu yra dvi atraminės
sijos. (Naudojant standartines sąvaržas, atraminių sijų palei išsiplėtimo tarpus turi būti dvigubai daugiau, atitinkamai padidėja ir naudojamų
sąvarų kiekis)

STANDARTINIS
fiksatorius

PRADINIS fiksatorius

Siena

Atraminė sija

Išsiplėtimo tarpas 5 mm*
(Tarpas tarp galų)

Pastaba: * Montavimas esant įprastoms klimato sąlygoms (oro temperatūra nuo +10 °C iki +25°C)
Siekiant išlaikyti tarp lentų minimalius 5 mm tarpus (išilgai ir skersai), rekomenduojama naudoti 5 mm tarpiklius.
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Medžiagų kiekis 1 m² mansardinių lentų „Woodplastic Premium“
1 m² mansardos grindų pakloti, kai tarp lentų išlaikomi 5 mm tarpai, o tarpai tarp atraminių sijų 40 cm (nuo vieno iki kito atraminės sijos
„Woodplastic“ krašto), sunaudojama tiek medžiagų:




6,8 tiesinių metrų lentų „Woodplastic“ 137 x 23 mm;
2,8 tiesinių metrų atraminių sijų „Woodplastic“ (50x50 / 50x30 mm);
(nuo 18 iki 20) vienetų nerūdijančiojo plieno fiksatorių, įskaitant nerūdijančiojo plieno medsraigčius, priklausomai nuo mansardinių
grindų tipo (naudojant tik standartinius fiksatorius sunaudojama daugiau vienetų, negu naudojant galų jungimo fiksatorius).

Mansardinių lentų klojimas ir tvirtinimas
Vaikščiojimui skirta tik viena mansardinių lentų „Woodplastic Premium“ pusė, jos nėra abipusės. Vaikščiojama lentos pusė išpjauta taip, kad
paviršius būtų neslidus. Lentos negalima apversti ir vaikščioti ant apatinės jos pusės. Įspėjimas: fiksatorių tvirtinimo grioveliai yra apatinėje
lentų pusėje, todėl jų negalima kloti apverstų.
Lentos prie atraminių sijų gali būti tvirtinamos dviem būdais:
1)

Paslėptas lentų tvirtinimas naudojant nerūdijančiojo plieno fiksatorius
Kad darbas eitųsi greitai ir lengvai, klojamas lentas rekomenduojame tvirtinti paslėptais nerūdijančiojo plieno fiksatoriais.
Kartu su nerūdijančiojo plieno medsraigčiais tiekiami trijų tipų fiksatoriai (standartiniai, galų jungimo ir pradiniai). Fiksatoriai
yra tiksliai išmatuoti, kad būtų išlaikyti reikiami tarpai tarp lentų (žr. 6 iliustraciją) – nereguliuokite fiksatorių ir nemėginkite
mažinti šio tarpo. Šie fiksatoriai specialiai skirti mūsų mansardinių lentų tvirtinimui. Nenaudokite kitų gamintojų fiksatorių.
Tvirtinimui prie 50x50 mm atraminių sijų, fiksatoriai tiekiami su 3,5 x 35 mm medsraigčiais.
Tvirtinimui prie žemo profilio 50x30 mm atraminių sijų, fiksatoriai tiekiami su trumpesniais 3,5 x 35 mm medsraigčiais, kad
veržiant jie neišlįstų kiaurai sijos.

PRADINIS fiksatorius taip pat yra ir galinis fiksatorius, jis naudojamas pirmai ir paskutinei lentai pritvirtinti. Esant būtinybei, pirmą ir
paskutinę lentas prie atraminės sijos galima tvirtinti ir medsraigčiu prisukant per išgręžtą skylę.
Standartinis fiksatorius yra pagrindinis mansardinių lentų tvirtinimo fiksatorius. Stabiliai paguldę lentą į vietą, įstumkite standartinį fiksatorių
į lentoje išpjautą griovelį. Kai fiksatorius bus reikiamoje vietoje (norint idealiai įstatyti fiksatorių į griovelį jį galima lengvai stuktelėti
plaktuku), medsraigčiu priveržkite jį prie atraminės sijos. Tada įstatykite kitą lentų eilę į jau pritvirtintus fiksatorius ir užfiksuokite tarpą tarp
atraminių sijų (tam naudokite 5 mm tarpiklį).
Galų jungimo fiksatorius skirtas pritvirtinti dvi mansardines lentas prie vienos atraminės sijos išilgai, paliekant tarp jų 5 mm išsiplėtimo
tarpą*. Galų jungimo fiksatorius tvirtinamas taip pat, kaip ir standartinis fiksatorius.
6 iliustracija. Mansardinių lentų „Premium“ tvirtinimas naudojant nerūdijančiojo plieno paslėptus fiksatorius

STANDARTINIS
fiksatorius

PRADINIS fiksatorius

Lenta
Atraminė sija

Medsraigtis 3,5x35 mm

2)

Nepaslėptas lentų tvirtinimas naudojant tik nerūdijančiojo plieno medsraigčius
Antras, ne toks praktiškas mansardinių lentų tvirtinimo būdas, yra tvirtinimas nerūdijančiojo plieno medsraigčiais.
Medsraigčiams pragręžiama skylė turi būti platesnė už pačius medsraigčius, ji privalo būti kūgiška, kad medsraigčiai idealiai
įsisuktų. Jeigu medsraigtis bus sukamas per 20–50 mm nuo lentos krašto, skylę reikia pragręžti 3,5 mm grąžtu, atsižvelgiant į
naudojamą medsraigtį (žr. 7 iliustraciją). Jeigu naudojami VBA 5x50 mm medsraigčiai, skylę 3,5 mm grąžtu būtina pragręžti
netgi tuo atveju, jeigu medsraigtis bus sukamas didesniu nei 50 mm atstumu nuo lentos krašto.
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Stabiliai pakloję pirmą lentą, paimkite kitą lentą ir paguldykite ją ant atraminių sijų taip, kad tarp lentų būtų bent 5 mm tarpas (reikiamam
tarpo dydžiui užtikrinti galima naudoti 5 mm tarpiklį). Įgręžkite skyles medsraigčiams, nuo mansardinės lentos krašto iki medsraigčio privalo
būti bent 20 mm atstumas, o tada medsraigčiais prisukite lentą prie atraminės sijos. Ties kiekvienu atraminių sijų ir lentų susikirtimu reikia
įsukti du medsraigčius. (Atsargiai: lentas visuomet būtina tvirtinti taip, kad besiplėsdamos jos galėtų judėti).
7 iliustracija. Mansardinių lentų „Premium“ tvirtinimas nepaslėptais medsraigčiais

Lenta
Atraminė sija

Medsraigtis 5x50
mm

Klojimo užbaigimas
Prieš baigdami kloti mansardos grindis, po to, kai pritvirtinsite visas lentas, nubrėžkite liniją per lentų galus (pvz., pieštuku, kreida) arba
pridėkite kreipiančiąją juostą ir diskiniu pjūklu nupjaukite išsikišusius lentų galus (gamykloje išpjautų lentų ilgis gali skirtis +/- 10 mm).
Galiausiai mansardos grindų pakraščius apkalkite (didelėmis, vidutinėmis ir didelėmis) apdailos lentomis, kurios prie mansardinių lentų
tvirtinamos 5x60 mm nerūdijančiojo plieno sraigtais (žr. 8 iliustraciją). Skylę įgręžti būtina per visą medsraigčio, kuriuo bus tvirtinama
apdailos lenta, ilgį (tvirtinant 5x60 mm medsraigčiais, skylę išgręžti reikia 3,5 mm grąžtu). Medsraigčius būtina įsukti bent kas 40 cm,
tačiau priklausomai nuo apdailos lentos svorio, atstumą derėtų sumažinti. Norint tiksliai pritvirtinti apdailos lentą prie mansardinės lentos
galo, rekomenduojama išpjauti nedidelę dalį apdailos lentos, kad į ją įsistatytų pradinis fiksatorius (tik tuo atveju, kai apdailos lenta prie
atraminės sijos tvirtinama pradiniu fiksatoriumi – žr. 8 iliustraciją).
8 iliustracija. Šoninės apdailos juostos „Premium“ tvirtinimas
Apdailos juosta

Apdailos juosta

Lenta

Lenta

Atraminė sija

Medsraigtis 5x60 mm

Atraminė sija

Medsraigtis 5x60 mm

WPC - WOODPLASTIC a.s. - Aktualizováno 5.2.2014

6

Pagrindinių mansardinių lentų „Woodplastic Premium“ klojimo rekomendacijų ir taisyklių santrauka










Siekiant išlaikyti minimalius 5 mm tarpus tarp lentų išilgai ir skersai, rekomenduojama naudoti 5 mm tarpiklius. Mansardos
grindyse nepamirškite palikti minimalių 5 mm tarpų aplink įvairius kliuvinius (pvz., turėklus, stogo kolonas ir t. t.). Tarp
mansardinės lentos ir sienos palikite bent 8 mm tarpą (tiek išilgai, tiek skersai).
Mažiausias atstumas tarp atraminių sijų galų turėtų būti 10 mm. Atstumas tarp atraminės sijos galo ir sienos turėtų būti bent 8
mm.
Mansardines lentas „Woodplastic“ draudžiama klijuoti prie atraminių sijų. Neįbetonuokite atraminių sijų.
Tvirtinimui rekomenduojame naudoti nerūdijančiojo plieno medsraigčius, kruopščiai priveržkite juos – nustatykite tinkamą
suktuvo galvutės sukimo momentą.
Tvirtinant pradinius fiksatorius, medsraigčiams būtina įgręžti skyles. Įgręžti rekomenduojama naudojant standartinius ir galų
jungimo fiksatorius.
Fiksatorius prie žemo profilio 50x30 mm atraminių sijų būtina tvirtinti trumpesniais (3,5x25 mm) medsraigčiais. Tvirtinimui prie
įprastų 50x50 mm atraminių sijų naudokite standartinius medsraigčius (3,5x35 mm).
Nesukite medsraigčių arčiau nei 20 mm iki lentos krašto.
Nieko nekiškite į lentų griovelius, kad jas sujungtumėte.
Jeigu dėl ko nors abejojate arba kilo kokių nors klausimų, kreipkitės į mūsų įmonę WPC – WOODPLASTIC a.s.,
www.woodplastic.eu

Techniniai duomenys




Dėl ekstremalių oro sąlygų pokyčių būtina nuolat stebėti mansardos būklę ir reguliariai ją valyti.
Jeigu nutartumėte montuoti gaubtą ar dangtį „Woodplastic“, atraminiam jo rėmui naudokite konstrukcines medžiagas, pvz., plieną arba
medieną, nenaudokite atraminių sijų „Woodplastic“ ar mansardinių lentų „Woodplastic“.
Prie mansardinių lentų netvirtinkite pašto dėžučių, šviestuvų, baseino uždangos ir t. t. Montuojant baseino uždangą (arba kitą sunkią
konstrukciją), sistemos negalima tvirtinti tik prie mansardinių lentų. Tokią konstrukciją svarbu deramai pritvirtinti prie tvirto paviršiaus
per lentas, kad dėl slėgio, vėjo ar kitų veiksnių poveikio ji nesugriūtų. Jeigu dėl ko nors abejojate arba kilo kokių nors klausimų, kreipkitės
į mūsų įmonės specialistą (WPC – WOODPLASTIC a.s., www.woodplastic.eu).

Mansardinių lentų „Premium“ sandėliavimas ir naudojimas
Mansardinės lentos „Woodplastic“ turi būti laikomos ant lygaus ir ventiliuojamo paviršius, o kad neišsikraipytų, jas taip pat būtina tinkamai
paremti. Mansardines lentas laikykite sukrautas nešveista puse į viršų, apsaugotas nuo UV spindulių poveikio, kad priekinė jų pusė
neišbluktų. Naudodami ir transportuodami mūsų mansardines plokštes „Woodplastic“ atkreipkite dėmesį į tai, kad WPC medžiaga yra
sunkesnė už įprastą ar egzotinių rūšių medieną.

Mansardinių lentų „Premium“ priežiūra
„Woodplastic“ reikalauja itin mažai priežiūros. Mansardą vieną kartą metuose (pavasarį) rekomenduojame nuplauti muiluotu vandeniu.
Plovimui naudokite kietą šepetį (lentas šveiskite švelniai, trinkite išilgai ir nuskalaukite vandeniu), o nušveitę nuskalaukite visą mansardos
grindų paviršių švaraus vandens srove (taip pat galima plauti ir aukšto slėgio plovimo įrenginiu). Rūpinkitės, kad tarpai tarp lentų būtų švarūs
ir kad vanduo deramai nutekėtų nuo mansardos. Eiliniam mansardos grindų plovimui bet kuriuo metų laiku galima naudoti paprasčiausią
švarų vandenį, o esant reikalui galima panaudoti ir ploviklį.


Kaip šalinti dėmes?
Dėl užteršto oro poveikio ant mansardos grindų paviršiaus gali atsirasti dėmių (pvz., pelenų, kerpių ir t. t.). Pastebėtas dėmes plaukite
valikliu, kurio sudėtyje yra baliklio (pvz., chloro) ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindo priemonių!



Kaip šalinti sunkiai valomas dėmes ir įbrėžimus?
Sunkiai valomas dėmes (pvz., raudonojo vyno, vaisių sulčių ir t. t.) ir įbrėžimus pašalinsite mansardos grindų paviršių šveisdami variniu
šepečiu (šveiskite švelniai, išilgai); nušveistų vietų atspalvis gali šiek tiek skirtis, bet dėl UV spindulių poveikio atspalviai greitai išsilygins.
Norint pašalinti sunkiai valomas alyvos dėmes (pvz., losjono nuo saulės, aliejaus, riebalų ir t. t.), būtina nedelsiant apdoroti riebalų
valymo priemone; esant būtinybei, galima šveisti vidutinio šiurkštumo švitriniu popieriumi (trinkite švelniai, išilgai lentos). Dėl lietaus ir
UV spindulių poveikio, nuo šveitimo atsiradusios dėmės po kelių savaičių išnyks.



Kaip šalinti dėmes dėl drėgmės ir paspartinti drėgmės sugėrimą?
Dėl garuojančio vandens ant lentų gali susidaryti drėgnos dėmės, jos dažniausiai atsiranda atvirose skirtingo drėgnumo vietose (aplink
sodo baldus, po latakais, ant dalinai uždengtų paviršių ir t. t.). Su laiku dėl UV spindulių ir lietaus poveikio šios dėmės išnyksta. Šį
procesą galima paspartinti plaunant mansardos grindis vandeniu ir šepečiu šveičiant tokias vietas (šveisdami šepečiu visuomet trinkite
išilgai lentų).

WPC - WOODPLASTIC a.s. - Aktualizováno 5.2.2014

7



Kaip šalinti vandens ir dulkių dėmes?
Ant nepilnai uždengtos mansardos, ties pastogėje esančio paviršiaus ir nedengto paviršiaus susijungimų
susidaro vandens dėmės. Lietaus vanduo nubėga nuo stogo ir išdžiūva. Sušlapusios dulkės nuo stogo
nukrenta kartu su vandens lašais, o vandeniui išdžiuvus pasilieka. Ant neapsaugoto paviršiaus, kurį
nuolat veikia saulės spinduliai ir lietus, šis efektas nėra toks pastebimas. Tai neturi įtakos lentų kokybei,
todėl pagrindo pretenzijoms nėra. Vandens dėmės nesunkiai nusiplauna švariu vandeniu ir įprastais
valikliais. Su laiku toks poveikis tampa mažiau pastebimas, bet jo išvengti neįmanoma. Vandens dėmių
susidarymą galima ženkliai sumažinti tik paklotas mansardos grindis nedelsiant nuplovus aukšto slėgio
plovimo įrenginiu (maksimalus slėgis 80 barų, purkšti reikia iš 40 cm atstumo, nesukiojant purkštuko
antgalio). Tokiu būdu dulkės išplaunamos iš lentų.

Mansardinių lentų „Premium“ spalvos pasikeitimas
Vienas pagrindinių medienos ir „Woodplastic®“ polimero kompozito privalumų yra spalvos stabilumas. Vis dėlto, po montavimo praėjus
kelioms savaitėms, spalva pradeda keistis. Taip nutinka dėl to, kad mišinyje esančios medienos dalelės, veikiamos UV spindulių per pirmas
kelias savaites nuo lentų paklojimo, įgyja gelsvą atspalvį. Nuo montavimo praėjus maždaug 8–12 savaičių, šis gelsvas atspalvis pamažu
išblunka ir lentų spalva tampa beveik tokia pati, kaip ir pradžioje. Jeigu nuo pirmų lentų paklojimo iki paskutinių lentų paklojimo praėjo
kelios dienos, visiškai normalu, kad jų atspalviai šiek tiek skirsis. Pamažu, dėl UV spindulių ir lietaus poveikio, lentos įgis vienodą atspalvį.
100 % gamyboje naudojamų medienos miltų gaunama iš Europos PEFC sertifikatą turinčių miškų – tai užtikrina vienodą produkcijos kokybę.
Vis dėlto medienos žaliavos šiek tiek skiriasi, todėl lentų spalva taip pat gali šiek tiek skirtis. Lentų dangos spalva ir storis ne visuomet yra
vienodas. Todėl savo klientams visuomet rekomenduojame iškart įsigyti visą reikiamą medžiagų kiekį, kad būtų kaip įmanoma mažesnė rizika
įsigyti skirtingų partijų lentas.

Dėmesio – mes nerekomenduojame šių dalykų






Nors „Woodplastic®“ produktai yra skirti naudoti lauke, juos galima naudoti ir viduje; vis dėlto mes nerekomenduojame WPC produktų
naudoti viduje arba uždarose patalpose, kur jų neveiks UV spinduliai ir lietus – šie veiksniai palengvina jų priežiūrą.
Nevalykite mansardinių lentų „Woodplastic“ agresyviais tirpikliais ir skiedikliais.
„Woodplastic®“ produktų nebeicuokite, nedažykite, nevaškuokite, netepkite alyva ir nelakuokite.
„Woodplastic®“ produktai nėra statybinė medžiaga – nenaudokite jų kaip atraminių konstrukcijų.
Saugokite „Woodplastic®“ produktus nuo tiesioginės liepsnos poveikio ir saugokite, kad ant jų nenukristų žarijos – iškritusios žarijos
(pvz., iš židinio) gali sugadinti lentas. Kepant maistą ant grotelių WPC lentomis dengtoje mansardoje, rekomenduojama bent jau po
kepsnine pakišti nedegią medžiagą, kuri apsaugotų ne tik nuo žarijų, bet ir nuo riebalų dėmių, kad vėliau nereikėtų papildomai valyti.

Garantija mansardinėms lentoms „Premium“
Visiems įprastomis sąlygomis eksploatuojamiems „Woodplastic“ produktams suteikiama 25 metų garantija nuo medieną naikinančių
grybelių, puvinio ir medgraužių vabzdžių padarytų pažeidimų. Ši garantija reiškia, kad mes įsipareigojame pakeisti pažeistus produktus.
Garantija neapima visų darbo ir susijusių išlaidų kompensavimo. Visais kitais atvejais taikoma standartinė 24 mėnesių garantija.
Tuo atveju, jeigu jūsų įsigyto produkto gamyba būtų nutraukta, jis bus pakeistas kitu panašiu produktu. Pagal šios garantijos sąlygas
negalite reikalauti papildomos finansinės ar kitokios kompensacijos.
Ši garantija netaikoma tiems „Woodplastic“ produktams, kurie buvo sumontuoti nesilaikant su mūsų medžiagomis pateiktos montavimo
instrukcijos.
Garantija netaikoma spalvų atsparumui. Produktai dengti nuo UV spindulių saugančiu sluoksniu. Vis dėlto tai yra iš medienos pagamintas
produktas (lentų sudėtyje yra 60 % medienos plaušo), per laiką dėl UV spindulių ir drėgmės poveikio spalva ir atspalvis gali šiek tiek
pasikeisti (dėl to, prieš klojant, lentas rekomenduojame sumaišyti). Priklausomai nuo UV spindulių intensyvumo, spalva gali šiek tiek
pakisti, ypač per pirmus tris mėnesius. Toks spalvos pasikeitimas nėra defektas ir nebus laikomas priežastimi teikti garantinę pretenziją.
Prieš klodami, susipažinkite su vietinių statybos įstatymų reikalavimais.

Gamintojas WPC - WOODPLADTIC a.s.
www.woodplastic.eu
info@woodplastic.cz
OFICIALUS WPC-WOODPLASTIC a.s. atstovas LIETUVOJE IR PABALTIJO ŠALIMS
2M BALTIC UAB
www.2mbaltic.lt
info@2mbaltic.lt
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