
100% vandeniui atspari drenažo sistema terasos grindims  

Surinkimo instrukcija 
www.til-tak.no



BENDRA INFORMACIJA 

Skaičiuoklė

Charakteristikos:

Naujuose pastatuose: 
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100 cm

Drenažo sistemos TIL-TAK siūlo daugybę galimybių:

• Sporto kabina / oranžerija (kartu su termPIR izoliacinėmis plokštėmis)
• Maloni terasa po terasa
• Po terasa stoginė automobiliui
• Vandenį nuleiskite nuo pamatų sienos
• Apsaugokite nuo piktžolių atsiradimo per 
  terasos grindis

Sužinokite, ko jums reikia www.til-tak.no

• Drobė yra standartinio pločio, atitinkančio
  atstumą nuo centro: CC / 30/40/50/60 cm
• Atsparus UV spinduliams
• Nedegus
• Neskleidžia triukšmo pučiant vėjui
• Ilgas tarnavimo laikas

TIL-TAK kartu su
sudėtinis

Ant sijų viršaus naudokite mažiausiai 25 cm 
pločio pagrindo kartoninę juostelę.
• kartoninė juostelė nukreipia vandenį
  spinduliais ir tiesiai žemyn ant drobės.
• kartoninė juostelė pakeičia sandariklį
  TIL-TAK.

Montuojant kompozitines plokštes, kurioms reikia
siauresnio tarpo tarp sijų, TIL-TAK Light bus 
geriausia alternatyva.
Su pamatų kartonine juostele ant sijų viršaus
gausite 100% vandeniui atsparų tirpalą su
paslėptu tvirtinimu.

Patarimai ir 
gudrybės:

Padarykite paprastą 
stovądrobei išvynioti, 
pvz., su keliomis 
kėdėmis ir šluota.

Tarp kiekvieno logotipo ant
ritinio yra 1 metras.

Nedvejodami pritvirtinkite
lataką prie priekinės lentos
PRIEŠ jį uždėdami.
Tai žymiai supaprastina surinkimą.

Apsilankykite www.til-tak.no gauti daugiau patarimų



Norint papildomai sutvirtinti grindų
lentas, apačioje galima pastatyti baržą,
kuri sujungia visas grindų lentas.

Kai plotis tarp sijų nelabai derinamas su audinio
pločiu, išeitis gali būti juosta viduryje.

Norėdami apeiti kabelius, stulpus ir pan., barža
galite nustatyti kitą tinkamą audinio plotį.

Tarp strypo ir sijos, taip pat aplink
atitinkamą kliūtį, reikia naudoti daug
sandariklio.

Kruopščiai nuplaukite sijas slėgine plovimo
mašina, kad sandariklis gerai priliptų prie
medienos. Montuojant profilio juostas paviršius
neturi būti šlapias.

Tik TIL-TAK sandariklis yra patvirtintas
naudoti kartu su TIL-TAK
drenažo sistemos!

PARUOŠIMAS

TIL-TAK sandariklis

SVARBI INFORMACIJA 

Terasos grindų lentos standinimas 

Kliūčių įveikimas: 
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NB!
Montuojant

be pagrindo kartono,
darbas turi būti atliktas

plius laipsniais!

Ne standartinis
plotis



Link sienos, ženklas dedamas pačioje sijos
viršuje.

Iškirpkite kasetę taip, kad jos gale atsirastų
8-9 mm anga

Užtepkite sandariklį žemiau linijos ant sijų.

Paspauskite plastikinius profilius išilgai linijos ir
prisukite TIL-TAK Light varžtais kas 20 cm.
Ne daugiau kaip 3 cm nuo kiekvieno galo / 
jungties

Nustatykite maždaug 8 cm atstumą nuo
plastikinio profilio galo iki priekinio sijos krašto,
kad audeklo lašeliai galėtų patekti maždaug į
galimo latako vidurį.

Užtepkite sandariklį ant plastikinių profilių slankiklio. Tada pirštu išspauskite sandariklį kiekvienoje
jungtyje.

Ant sijų reikia pritvirtinti plastikinį profilį
kiekviename gale. Mažiausias kritimas: 1 cm
vienam metrui. Pažymėkite tiesią liniją tarp sijos
taškų. Naudokite kreidos virvelę, tiesią medieną
ar panašiai.

PLASTIKINIŲ PROFILIŲ MONTAVIMAS

min 8 cm
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8 cm



Kiekvienas audinio ilgis turi būti bent 8 cm ilgesnis už pritvirtintus plastikinius profilius

Iš abiejų pusių nupjaukite apie 5 cm nėrinių, kad
audinį būtų galima sulankstyti prie namo sienos.

Iškirpkite „rodyklę“ kitame audinio gale, kad
vanduo nepatektų atgal.

Prikabinti «Håndtlangeren» prieš plastikinius
profilius

Tada audinys įtraukiamas į plastikinio profilio
griovelį. «Håndtlangeren» todėl audinys
lengvai slysta į įėjimą
iš plastikinio profilio.

Terasos audinys turi būti pritrauktas iki pat
sienos ir tada sulankstytas prie sienos.

TERASOS AUDOS MONTAVIMAS 
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NB! Labai svarbu, kad audinys būtų įtrauktas dešine puse į viršų;
lašinamas nosis natūraliai turi būti nukreiptas žemyn!

Jei audinys traukiamas neteisingai, lašelinė nosis bus nukreipta į viršų,
ir vanduo tekės atgal apatinėje audinio pusėje!

Įtraukite kiemo audinį į skaidrę. Įsitikinkite, kad
audinys į plastikinius profilius įtrauktas
nuleidus lašelinę nosį!



MONTAVIMAS NAUJUOSE PASTATUOSE 
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TERASOS AUDOS MONTAVIMAS 

Jei norite montuoti, sulenkite audinį po grindų
lentomis ir jis išliks tokioje padėtyje dėl
įtempimo prie grindų lentų.

Terasa armatūra naudojamas prie sienos.
Modifikuojant, svarbu padalyti kiemo grindų
lentą poarmatūra! Taip išvengsite vandens
įsiurbimo į sieną.

Naujuose pastatuose rekomenduojama nukirpti
daugiau nėrinių ant audinio, kad būtų galima
pritvirtinti didesnį jo skirtuką toliau ant sienos.

Tarp sienos ir terasos naudokite 25 cm TIL-TAK
pagrindo kartono juostą. Kartoną įstrižai
įpjaukite, kaip parodyta, kad jis kabėtų žemyn ir
nutekėtų vanduo.

Virš sijų ir prie sienos naudokite 25 cm
kartoninę juostelę. Svarbu, kad kartonas
pasilenktų kiekvienoje sijos pusėje.

Su terasos furnitūra, dengiančia vidinę terasos
lentą, pasieksite dvigubą saugumą, kad vanduo
negalėtų prasiskverbti pro sieną, o jūs gaunate
gražų perėjimą prie sienos.



AUDINIO TEMPIMAS 

UŽDARYKITE VIETOS PO TERASA 

Valymas/priežiūra
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Tempimas yra svarbus siekiant sumažinti drobėje atsirandančias raukšles ir raukšles.

Pritvirtinkite varžtą per audinį prie plastikinių
profilių kiekvienoje pusėje prie sienos.

Tada ištempkite audinį link išorinio krašto ir ten
taip pat įsukite varžtą.

Kai erdvė po terasa skirta patalpoms, pvz., oranžerijai ar
sandėliukui, galite apšiltinti su terminPIRizoliacinės
plokštės po sijomis. Lentos veikia kaip drėgmei atsparios
pakabinamos lubos ir izoliacija

50 mm terminPIR izoliacinės plokštės
su aliuminiu iš abiejų pusių atitinka
100 mm mineralinę vatą.

Sujunkite dvi grindjuostes taip.

Tada uždėkite liuką prie terasos
apkaustų ir galėsite lengvai pasiekti
valymą po grindų lentomis



100% vandeniui atspari drenažo
sistema kiemo grindims

Būkite įkvėpti ir
pamatykite galimybes
neperšlampama terasa
gali tau duoti!

Techniniai duomenys: 

TIL-TAK šviesa

Audinio plotis cm 

Audiniai dengia cm: 

Lenkimas:

Montavimo bėgiai: 

Tvirtinimo varžtai:

Šarvuotos 450g. PVC audinys 

26

23-25

Ca. 5 cm. (centre) 

1500 x 25 x 12 mm. 

4x20

36 46 56

53-5533-35 43-45

Montavimo plėvelė 

TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen 
Tlf: 32 83 03 00 - e-mail: post@til-tak.no - www.til-tak.no
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