LEGINSTRUCTIE

Massieve terrasdelen
Hout en composiet
n Benodigd: 1 vierkante meter = 5 strekkende meter terrasdeel
n Elephant Professional 19x193(200)mm Massieve Terrasdelen zijn tweezijdig toepasbaar; U kunt kiezen voor een
wisselende Dosse houttekening of de geschuurde zijde zonder houttekening.
n Bij voorkeur toe te passen op een verharde ondergrond
n Elephant Professional Massieve Terrasdelen kunt U, net als hardhout, rechtstreeks schroeven* op de onderregels of
blind gemonteerd** met gebruik van Elephant Blinde bevestigingprofielen 5x18x235mm van gegalvaniseerd en zwart
gepoedercoat staal met bijpassende RVS schroeven en sluitringen.
n Wij adviseren hardhouten onderregels in de afmetingen 45x68mm of 45x90mm. Deze regels altijd op hun kant toepassen, dus met 45mm zijde boven.
n U kunt ook gebruik maken van Elephant WPC onderregels 30x50mm die ook uitstekend geschikt zijn als randafwerkingsprofiel.
n Bij toepassing direct op tuingrond altijd gebruik maken van piketpalen 40x40mm met slotbouten tegen de regels, of
stoeptegels onder de regels als fundering. In dat geval eerst de grond egaliseren en eventueel onkruid verwijderen
en gebruik maken van “anti-worteldoek”om groei van nieuw onkruid zo veel mogelijk te voorkomen.
n Bij gebruik van stoeptegels: Leg secuur de tegels neer met een hart op hart afstand van 40cm. Daarop legt U de
onderregel in het midden van de tegel met maximum 35cm onderlinge tussenafstand (Afb. A1 & A2)
n Bij gebruik van piketpalen: Maak gebruik van een uitzettouw, dat U nauwkeurig spant waar de onderregel moet
komen. Vervolgens plaatst U iedere 50cm langs het uitzettouw een piketpaal van 40x40mm op de gewenste hoogte.
Let op dat de paal minimaal 1/3e in de grond gaat met een minimum van 50cm. Daarna monteert U de onderregel
aan de piketpalen met slotbouten M8 (voorboren met 9mm). Dit herhaalt U voor iedere onderregel op een tussenafstand van maximaal 40cm van de vorige onderregel (Afb. B1 & B2).n Zorg dat het terras in de lengterichting van de
terrasdelen iets afloopt onder een lichte hellingshoek van circa 1cm per strekkende meter zodat het regenwater van
het terras afvloeit.
n Gebruik voor het zagen van het WPC telkens een zaagblad met fijne tand.
n De kopse einden van de terrasdelen minimaal 2cm vrijhouden van muren en obstakels. Beide uiteinden van de delen
maximaal 5cm laten uitsteken over de 1e en de laatste onderregel.
n Rondom de terrasdelen en de regels minimaal 30mm vrijhouden van muren of obstakels. Om de lengtewerking door
invloed van wisselende temperaturen van de Elephant WPC terrasdelen op te kunnen vangen, dient U bij toepassing
van meerdere delen in de lengterichting van het terras de delen t.o.v. elkaar te laten verspringen en tussen de kopse
einden van die delen een opening te houden van circa 10mm. De einden van elk terrasdeel dienen volledig door
onderregels te worden ondersteund en mogen niet oversteken.
Tip: Terrasdelen 2-3 cm langer houden en na installatie met cirkelzaag op juiste lengte korten en afwerkprofiel monteren.
Dit zorgt voor een extra strakke afwerking.
Indien toepassing van Elephant WPC onderregel/randafwerkingsprofiel 30x50mm:
n Plaats tegen het begin van de regels (A-horizontaal) een afwerkprofiel (A-verticaal), zie hiervoor afbeelding C1. Zaag
dit afwerkprofiel in “vals” verstek. Let op: doe dit uitsluitend volgens tekening (zie afbeelding C5 en C6) om nadien
het afwerkprofiel aan de zg. “kopse kant” aan te kunnen laten sluiten.
Tip: voor extra stevigheid kunnen de horizontale regels met hoekijzers worden vastgeschroefd op het verticale afwerkprofiel (zie afbeelding C7)
n Plaats nu het eerste terrasdeel (B). Zorg dat de messing van het afwerkprofiel en de groef van het terrasdeel goed in
elkaar vallen en aansluiten. Schroef daarna het afwerkprofiel minimaal om de 40cm vast aan het terrasdeel met de
bijgeleverde lange schroeven in de daartoe aangegeven v-groefjes (zie afbeelding C2). Let daarbij op de kracht van
Uw schroefmachine.
n Wanneer het eerste terrasdeel ligt, plaatst U op elke regel in de groef van het terrasdeel een clip (C). Zorg dat deze
goed aansluiten en schroef vervolgens de clips los/vast op de regel met de bijgeleverde korte schroeven (afbeelding
C3). Hierna kunt U het tweede terrasdeel plaatsen en het bovenstaande herhalen tot de gewenste omvang van Uw
terras bereikt is. Na complete montage van het terras, alle schroeven en clips verder aandraaien (let op de kracht
van Uw schroefmachine).
n Na het laatste terrasdeel eindigt U met een afwerkprofiel (A-verticaal) aan zowel de langszijde als de zg. “kopse
kant”. Zaag nu het aan te sluiten afwerkprofiel aan de langszijde in “vals” verstek. Let op: doe dit uitsluitend volgens
tekening (afbeelding C5 en C6) om nadien het afwerkprofiel goed aan te kunnen sluiten. Let goed op dat de regels
(A-horizontaal) op de juiste lengte gekort zijn, zodat het terrasdeel iets oversteekt (circa 8mm) en het afwerkprofiel
goed kan aansluiten (afbeelding C4). Schroef daarna het afwerkprofiel om de 40cm vast aan het terrasdeel met de
bijgeleverde lange schroeven in de daartoe aangegeven v-groefjes (afbeelding C4).
Indien toepassing van hardhouten onderregels 45x68mm of 45x90mm:
n Naar eigen voorkeur kunt U beginnen met een afwerkingprofiel als omschreven bij de toepassing van Elephant WPC
onderregels of, in plaats daarvan, beginnen met het monteren van de eerste clips op de hardhouten onderregels.
Daarna kunt U alle stappen volgen als hierboven omschreven.
Elephant Professional Massieve terrasdelen zijn geschikt voor gebruik als terrasdeel onder normale omstandigheden,
mits bovenstaande leginstructies in acht worden genomen. Niet geschikt voor dragende constructies. Vlak opslaan
om vervorming te voorkomen.

GRS_sticker 23x18mm_s

www.elephantbydekker.com

Reclamatie: Uitsluitend en onvoorwaardelijk alleen op productiefouten van het materiaal. Op reeds gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal
waarop productiefouten waarneembaar zijn, kan niet gereclameerd worden. Reclamatie is nooit van toepassing op oneigenlijk gebruik of foutief
toepassen van het materiaal. De zeer hoge kleurvastheid van Elephant® Composiet heeft t.o.v. hout het grote voordeel dat het niet vergrijst, echter
lichte veranderingen van kleur als gevolg van UV-straling en andere weersinvloeden c.q. vuilaanslag is mogelijk. 10 jaar garantie op normaal gebruik, mits correcte uitvoering van de montage instructie zoals die hierboven is omschreven. Zet- en drukfouten voorbehouden.

