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1. Použitý materiál
•
•
•
•
•

podkladový materiál (štěrk, kačírek…) nebo zemní vruty
terasová prkna (borovice, modřín či jiné)
podkladové (konstrukční) hranoly (ze stejného dřeva jako terasová prkna)
speciální NEREZOVÉ vruty, určené pro montáž dřevěných teras
nátěr pro povrchovou úpravu (pokud jste nekoupili již olejovaná prkna)

2. Montáž
1. Základem každé terasy je kvalitně připravený rovný a zhutněný povrch. Pro zhutnění je vhodné
použít ŠTĚRK, KAČÍREK, BETON, DLAŽBU apod. Terasu lze též založit na zemních vrutech. Je to
poměrně jednoduchá, levná a hlavně rychlá metoda. Sklon povrchu je ideální přizpůsobit tak, aby z
něho bezproblémově odtékala voda. V případě použití štěrku nebo kačírku doporučujeme podložit
toto podloží černou geotextilií, aby nedocházelo k pozdějšímu prorůstání terasy trávou.
2. Pro vytvoření roštu, na který budeme přichycovat pochozí dílce, použijeme podkladové hranolky o
rozměru 45x45, 45x70 nebo 45x90 mm nastojato. Podkladové hranolky musí být ze zcela stejné
dřeviny jako pochozí dílce. U dílců z borovice lze použít smrk. Zvolená dřevina u podkladových
hranolů je velmi důležitá, a to z toho důvodu, že každé dřevo má jiné vlastnosti a po čase by prkna
popraskala vlivem rozlišného pnutí při vysychání a bobtnání.
3. Při výpočtu spotřeby terasových dílců kalkulujeme s 5 mm mezerami mezi jednotlivými pochozími
dílci. Podkladní hranolky instalujeme v rozestupech 40 cm. Pro kalkulaci spotřeby využijte naši
kalkulačku na www.severske-palubky.cz.
4. Po nařezání a naformátování všech dřevěných dílců provedeme první nátěr (nanášíme štětcem!!!).
Před touto povrchovou úpravou doporučujeme provést impregnaci. Impregnací dojde ke
sjednocení nasákavosti povrchu a zamezí se vytvoření fleků. Doba schnutí prvního nátěru je 24 –
48 hodin, v závislosti na klimatických podmínkách ( UPOZORNĚNÍ: nátěr nesmí schnout na přímém
slunci!!!). Druhý nátěr provádíme až po konečné instalaci terasy. Nátěr doporučujeme opakovat
vždy na jaře, ideálně i na podzim.
Alternativně lze zakoupit dílce již naolejované. V tomto případě je potřeba po naformátování zatřít
uřezané konce.
5. Montáž provádíme výhradně speciálními nerezovými vruty se dvěma závity – do každého překřížení
s podkladovým hranolkem umisťujeme dva vruty cca 3 cm od okraje pochozího dílce. V případě, že
volíme pochozí hrubé drážkování, šroubujeme do druhého vyvýšení – v žádném případě ne do
drážky!!! První podkladový hranolek umisťujeme ve vzdálenosti 5 - 7 cm od okraje terasy.
6. Konce terasových prken doporučujeme ošetřit voskem nebo olejem – snížíme riziko štěpení, vzniku
trhlin.
7. Upozornění: terasové dílce nikdy neskladujeme na přímém slunci – hrozí deformace a praskání.

3. ÚDRŽBA
•
•

•

Doporučujeme pravidelnou údržbu terasy od hrubých, ale i jemných nečistot.
Sibiřský modřín je znám svou různobarevností v oblasti bělové a dřeňové části
(zamodrání dřeva není u terasových dílců považováno za vadu).
Sibiřský modřín je přírodní materiál, který mění svůj obsah přímo úměrně s vlhkostí
okolního prostředí (smršťování/bobtnání), s ukazatelem vypadnutí tzv. mrtvých suků

