
100% wodoodporny system odwadniający do podłogi tarasów
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Instrukcja montażu
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INFORMACJE OGÓLNE

TIL-TAK Light jest idealnym rozwiązaniem przy 
kompozytowych desek tarasowych gdyż wymagają 
one mniejszego rozstawu legarów.
Zastosowanie paska z papy podkładowej wzdłóż 
legarów zapewnia 100% szczelności przy 
zastosowaniu systemu ukrytego mocowania desek 
tarasowych. 

TIL-TAK przy zastosowaniu 
deski kompozytowej. 

Przy budowie nowego tarasu:

Zmontuj 25cm pasek papy podkładowej na całej 
długości legarów. 
• Paski z papy podkładowej zapewnia prawidłowe 
   odprowadzanie wody.
• Paski z papy podkładowej stosuje sie zamiast 
   masy uszczelniającej.

Systemy odwadniające TIL-TAK dają wiele możliwości:
• Schowek na sprzęt sportowy / oranżeria (wraz z płytami izolacyjnymi termPIR)
• Przyjemne patio pod tarasem
• Wiata pod tarasem
• Odprowadzanie wody od ściany fundamentowej.
• Zapobiega przerastaniu roślin przez podło gę 
  tarasu.

Kalkulator
Dowiedz się, czego potrzebujesz na www.til-tak.no

Charakterystyka:
• Płótno ma standardowe szerokości pasujące do
   rozstawu legarów: CC / 30/40/50/60 cm
• Odporny na promieniowanie UV
• Nie palny
• Nie hałasuje na wietrze
• Długa żywotność

100 cm

Porady i 
wskazówki:
Zrób prosty stojak do
rozwijania płótna, np. z
kilkoma krzesłami i
miotłą.

Logo nadrukowane są w 
równych odstępach co 1 metr

Zamontuj rynnę do 
deski czołowej przed jej 
przymocowaniem do konstrukcji 
tarasu. To znacznie ułatwi montaż. 

Odwiedzać  www.til-tak.no
aby uzyskać więcej wskazówek



PRZYGOTOWANIE

Belki dokładnie umyć myjką ciśnieniową, 
aby szczeliwo dobrze przylegało do drewna.
Podczas montażu listew profilowych
powierzchnia nie powinna być mokra.
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WAŻNE SZCZEGÓŁY

Gdy szerokość między belkami nie pasuje do
szerokości tkaniny, rozwiązaniem może być listwa
pośrodku.

Aby uzyskać dodatkowe usztywnienie desek
tarasowych, pośrodku poniżej można 
zamocowaćkantówkę, która połączy deski 
tarasowe ze sobą. 

Usztywnienie deski tarasowej
Niestandardowe 
szerokości.

Omijanie przeszkód:

Aby ominąć kable, słupy itp., można zamontować 
kantówkę której rozmiar będzie dostosowany do 
następnej odpowiedniej szerokości tkaniny.

Pomiędzy elementami należy nanieść dużą ilość 
masy uszczelniającej.

Uszczelniacz TIL-TAK
Tylko uszczelniacz TIL-TAK jest dopuszczony 
do stosowania razem z systemami 
odwadniającymi TIL-TAK!

Uwaga! 
W przypadku montarzu 
bez zastosowania papy 

podkładowej, pracę 
należy wykonywać w 

dodatniej temperaturze.
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Profile plastikowe należy docisnąć wzdłóż linji 
oraz przykręcić wkrętami TIL-TAK Light co 20cm. 
Wkręty na końcach profili montujemy nie dalej 
niż 2cm od końca profilu.  

Nałóż masę uszczelniającą na każde łączenie 
profili.  

MONTAŻ PROFILI PLASTIKOWYCH

Na obu końcach belki zaznacz miejsce montażu 
profilu. Minimalny spadek to 1cm na metr. Pomiedzy 
zaznaczonymi punktami narysuj prostą. Użyj do 
tego sznura sznura traserskiego bądź prostej łaty.  Od strony ściany, początek spadku zaznacz jak najwyżej. 

Nałóż mase uszczelniającą tuż poniżej wyznaczonej 
linji.

Odetnij końcówke kartusza tak by uzyskac otwór 
o średnicy 8-9mm

min 8 cm

Profil zakończ 8 cm od końca legara. Umożliwi to 
spływaniu wody do ewentualnej  rynny. 

8 cm

Następnie wygładź palcem.
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Przykręć prowadnicę na końcu profilu. 
Znacznie ułatwi to montaż. 

Zamontuj tkaninę w prowadnicach. Upewnij sie 
ze wycięty trójkąt jest skierowany w dół!

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby tkanina była naciągnięta we właściwy sposób; nos kroplówki powinien 
naturalnie być skierowany w dół! Jeśli szmatka zostanie pociągnięta w niewłaściwy sposób, 

nos kroplówki będzie skierowany do góry, a woda popłynie z powrotemspód materiału!

Tkaninę należy przeciągnąć az do ściany a 
następnie wywinąć do góry.

Natępnie wsuwaj tkanię w rowki profili.   

MONTAŻ TKANINY 

Każda długość tkaniny musi być co najmniej o 8 cm dłuższa niż dopasowane profile z tworzywa sztucznego 

Na drugim końcu wytnij niewielki trójkąt. 
Zapobiegnie to podciąganiu wody pod tkaninę.

Odetnij około 5cm pogrubinego brzegu tak aby 
tkaninę można było wywinąć na ścianę fasadową. 
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Od ściany fasadowej zamontować należy obróbke 
blacharską. Ważne by deskę tarasową znajdującą 
się pod obróbka blacharską przeciąć wzdłuż na pół.  

Legary przykryj 25cm papą podkładową Til-Tak. 
Ważne by brzegi papy opadały w dół.

Dzięki zastosowaniu obróbki blacharskiej 
zakrywającej ostatnią deske, uzyskasz podwójne 
zabezpieczenie oraz estetyczne połączenie tarasu 
z fasadą.

W przypadku montażu pod juz istniejącym 
tarasem, tkaninę należy wywinąć pod deski 
tarasowe. 

MONTAŻ TKANINY 

MONTAŻ NA NOWYM TARASIE

Motując system na nowym tarasie, zaleca sie 
wycięcie wiekszego zakładu by zachodził jak 
najwyzej na ścianie. 

Pomiędzy ścianą a tarasem użyj 25cm papy 
podkładowej Til-Tak. Wykonaj ukośne naciecia tak 
jak to pokazane na rysunku powyżej. Ułatwi to 
odprowadzenie wody.
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NAPINANIE TKANINY 

ZABUDOWA MIEJSCA POD TARASEM 

Od strony fasadowej, zabezpiecz tkanine po obu 
stronach wkręcając wkręt w profil plastikowy tak 
by uniemożliwił on wysuwanie sie tkaniny.

Nastęnie naciągnij mocno tkaninę i zablokuj 
wkrętem w taki sam sposób jak po drugiej stronie.

Właściwe naciągnięcie tkaniny zniweluje ewentualnie powstałe fałdy oraz zagięcia.

Plyta thermPIR 50mm jest 
powlekana  z obu stron aluminium. 
Jej współczynnik termoizolacji 
odpowiada wełnie mineralnej o 
grubości  100mm. 

By wykorzystać przestrzeń pod tarasem pod np. oranżerię bądz 
schowek, strop ocieplić można płytami izolacyjnymi termPIR. 
Płyty montuje sie od spodu konstrukcji. Pełnią one jednocześnie 
funkcję termo oraz paro-izolacji. 

Czyszczenie/konserwacja

Połącz dwie 
przedostatnie deski tak 
jak to pokazano na rysunku. 

Zapewni to łatwy dostęp w celu inspekcji 
oraz czyszczenia.



Daj się zainspirowac i 
zobacz możliwości jakie 
daje Ci nasz produkt! 

Film montażowy

Dane techniczne:
TIL-TAK Light           Opancerzony 450g. Tkanina PCV
Szerokość tkaniny cm           26       36        46       56
Szerokość krycia w cm:     23-25  33-35  43-45   53-55
Zwisanie tkaniny:                    Ca. 5 cm. (på midten)
Szyny montażowe:                  1500 x 25 x 12 mm.
Śruby mocujące:                                 4 x 20

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

100% wodoodporny system
odwadniający do podłóg 
tarasowych


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

