
100% vandeniui atspari drenažo sistema terasos grindims  

Surinkimo instrukcija 
www.til-tak.no



turi būti naudojamas, jei esate 10 km spinduliu 
iki jūros (sūrus vanduo) arba jei naudojate 
Royal impregnuotą paklotą.

Tik TIL-TAK sandariklis yra patvirtintas
naudoti ant TIL-TAK drenažo tirpalų

Vidaus klimato sąlygomis galite naudoti TIL-TAK 
įprastą C4 plieno varžtą arba TIL-TAK A2 
nerūdijančio plieno varžtus, priklausomai nuo to, 
ko pageidaujate.

Nepamirškite, kad visose vietose, kur plokštės 
tvirtai priglunda viena prie kitos, reikia užtepti 
STORDĄ TIL-TAK sandariklio juostelę. Tai labai 
svarbu norint pasiekti, kad rezultatas būtų
atsparus vandeniui.

Svarbu! pjauna 8-9mm
atidaroma
kasetės antgalis!

BENDRA INFORMACIJA 

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

Sistema susideda iš: 
Skaičiuoklė
Sužinokite, ko jums reikia www.til-tak.no 

• Originalios standartinės plokštės 1 - 6 su įmontuotu lašeliu

• Originalios reguliavimo plokštės 1 - 6 su įmontuotu nuleidimu 

• TIL-TAK sandariklis

• TIL-TAK Originalūs terasos varžtai Standartinis C4

• TIL-TAK Originalūs terasos varžtai Nerūdijantis A2

TIL-TAK Original yra su 2 tipų varžtais:
- Nerūdijančio plieno A2 varžtai su epoc
- Plieniniai varžtai su cinku ir epoc
Šie varžtai yra specialiai sukurti taip, kad 
atlaikytų papildomą tokio įrenginio įtempimą. 

Nerūdijančio plieno varžtai

TIL-TAK sandariklis
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BENDRA INFORMACIJA 

ALTERNATYVŪS SPRENDIMAI 

Vandenlentė žemyn latake: 
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CC 60
Norint naudoti TIL-TAK Original, sijos sluoksnis
paprastai turi būti CC60 cm. Išimtis išspręsta su
reguliavimo plokštėmis.

Norint užtikrinti standžią ir stabilią konstrukciją, būtinas konstrukcijos standinimas plienine juostele
arba įstriža stalo danga, taip pat geras sijų išmatavimas. Nestabili konstrukcija sukels triukšmą
plokštėse ir nuovargio lūžį tiek plokštėse, tiek varžtuose.

Paslėptas
tvirtinimas

Jei paklotas tvirtinamas
paslėptu būdu, plokštes
reikia tvirtinti lentjuostės
matmeniu
36 - 48 x 98 mm
su varžtais per 30 cm.
Įsitikinkite, kad yra
paslėpto tvirtinimo varžtai
neina per juosteles

Jei norite nuvesti vandenį tiesiai į stogo
kanalizaciją, plokštes galima nupjauti ir 
taip sulenkti.

Į papildomą plokščių išlinkimą reikia atsižvelgti jau
skaičiuojant kiekį, prieš užsakant. Lenkimo ilgis
pridedamas prie viso sijos ilgio.



ALTERNATYVŪS SPRENDIMAI 

Pagrindo kartonas ant visų kraštų ir perėjimų 

Įmontuotas po terasa 
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Kartono juostelė nupjaunama ir klojama taip, 
kaip parodyta žemiau, kai sija eina 
2 kryptimis.

Kartoninės juostelės taip pat klojamos
palei išorinius kraštus ir link terasos.

Darant patalpą iš erdvės po terasa, pvz., oranžeriją ar šiltą
pastogę, po sijomis galima apšiltinti termPIR izoliacinėmis
plokštėmis.

terminPIR izoliacinės plokštės prisukamos
tiesiai po sijomis. Tada nuleiskite juostele, kol
galėsite pritvirtinti norimas lubas. Galimas ir
prožektorių įleidimas. 50 mm pir izoliacinės plokštės su aliuminiu iš

abiejų pusių atitinka 100 mm mineralinę vatą.



Prieš pradedant montuoti TIL-TAK plokštes,
priekinių plokščių vidinėje pusėje tvirtinami latakai.

Pirmąją plokštę padėkite maždaug 8 cm atstumu
nuo priekinės lentos, kad būtų vietos turėklų
stulpams ir tinkamai nukristų iki latako.

Užtepkite storą sandariklio siūlą, kaip parodyta 
aukščiau.

Pradėkite nuo lenkimo apačios, tada išilgai
nuožulnaus krašto, galiausiai išilgai sijos centro.

Uždėkite kitą plokštę su persidengimu ant sijos.
Centruokite plokštes ant sijos ir pritvirtinkite 
vinimis kiekviename gale, nukreiptame į sieną.

Įsitikinkite, kad plokštelė NEGALIMA kabėti ant
galinio krašto. Jei reikia; ištiesinkite plokštę
horizontaliai su skersine juostele ir
pritvirtinkite tarp sijų.

Hermetiko išspaudimas
į sąnarius

Labai svarbu, kad sandariklis išilginėse
jungtyse būtų gerai išspaustas. Tai
lengviausia padaryti užlipus ant plokščių
vienoje linijoje prie sijų, uždėjus plokštes ir
sandariklį.

NB! jei nepritvirtinsite plokščių 
vinimis, plokštės nuslys ir 
prarasite įmontuotą kritimą
lėkštėse!

SURINKIMO INSTRUKCIJA 

8 cm
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SURINKIMO INSTRUKCIJA 

Reguliavimo plokštės

Reguliavimo plokštės yra skirtos galiniams
padėklams ir tinka sijų tarpui tarp CC30-60 cm.

Reguliavimo plokštės montuojamos PO visų
standartinių plokščių padėjimo ir pritvirtinimo.

Lėkštės plotis reguliuojamas ir supjaustomas 
skardinėmis žirklėmis arba kramtuku. Prieš

Pradėkite užtepdami sandariklį ant standartinės 
plokštės ir pritvirtinkite vinimis kiekviename 
profiliuotos pusės gale.

Prieš pritvirtindami plokštę prie sijos priešingoje
pusėje, į profilio lenkimą įdėkite gulsčiuką, kaip
nurodyta aukščiau. Prieš tvirtindami įsitikinkite,
kad gulsčiukas pakankamai nukrito.

Tada plokštės kraštą galima
padaryti naudojant 2"x4" ir kumpį

Be koregavimo
Lėkštės

Montuojant tik standartines lentas, 
kurių atstumas nuo centro yra 60 cm, 
terasos stalus galima montuoti vos paklojus 
pirmą lentų eilę.

Nepamirškite apskaičiuoti to paties persidengimo 
visoms skirtingų tipų plokščių jungtims.

NB! VISOS adapterių plokščių jungtys turi būti 
užsandarintos sandarinimo mišiniu.
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SVARBI INFORMACIJA 

Sandarinimas prie sienos 

Persidengimas tarp plokščių eilių 

Sutapimas
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Prie sienos uždekite gera sandariklio deme 
plokštes kampe, kaip parodyta paveikslelyje.

Be to, prie sienos reikia priglausti 25 cm TIL-TAK
kartoninę juostelę, kaip parodyta aukščiau.

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

Jei nenaudojate kartoninės juostelės link sienos,
labai svarbu padalinti vidinę terasos lentą. Tai
apsaugo nuo vandens įsiurbimo tarp pakloto ir
plokščių, todėl atsiranda nuotėkio galimybė.

Dėdami kitą plokščių eilę, apskaičiuokite vienodo 
ilgio jungtis visose persidengimo vietose, 
nukreiptose įnamo sieną. Persidengti bent 5 cm.

Sujungimai tarp plokščių turi būti BE sandariklio
latako apačioje. Tai neleidžia vandeniui
prasiskverbti išilgai nuožulnių kraštų ir būti
užtvenktam, ir nukreipti neteisingu keliu.



100% vandeniui atspari drenažo
sistema kiemo grindims

Techniniai duomenys:

Leiskitės įkvėpti ir
pamatykite vandeniui
atsparios terasos galimybes
gali tau duoti!

Plokštės storis: 
Ilgis Plotis
Svoris vienoje lėkštėje
Minimalus persidengimas
Kritimas per metrą

0,4 mm
1250 / 680 mm

2,8 kg
50 mm
13 mm
7250 mmMaksimalus ilgio kritimas viena kryptimi

Plienas: karštai cinkuotas ir dažytas DX51D+Z275MA

Montavimo plėvelė 

TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen 
Tlf: 3283 03 00 - el. paštas: post@til-tak.no - www.til-tak.no
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