
DBCS-terassilautakiinnikettä käytetään
molemmista sivuistaan profiloitujen terassilautojen,
esimerkiksi Lunawood ®-terassilautojen,
asentamiseen. Kiinnike on helppo asentaa ja
antaa siistin ja ammattimaisen lopputuloksen
lautojen välien ollessa yhtä suuria. Koska DBCS
on valmistettu haponkestävästä teräksestä,
terassi on pitkäikäinen.

Ominaisuudet

Materiaali

Haponkestävä teräs A4 AISI316 1.4401

Hyödyt

Lunawood Lunawood®-terassilautojen
kiinnittämiseen
DBCS-terassikiinnikkeillä saa siistin terassin ilman
näkyviä ruuveja
Kiinnike ja liitoskiinnikkeet ovat haponkestävästä
teräksestä valmistettuja, jolloin terassi on
pitkäikäinen
Helppo asentaa - ruuvauskärki mukana
Terassikiinnikkeen avulla saadaan laudoille vakioväli
DBCS-terassikiinnikkeen ansiosta yksittäisten
terassilautojen vaihtaminen on mahdollista ilman
terassin vahingoittumista
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Technical Data

Mitat

Tuotenro
Mitat [mm] Reiät

Terassilautojen vähimmäispaksuus [mm] Yhden kiinnikepakkauksen riittoisuus [m2]
A B C D Ø Määrä

DBCS 39 30 11 24 5 1 25 5.5

Tekniset tiedot

DBCS
Terassikiinnikkeet



Asennus

Kiinnittäminen

ASENNUS PIILOKIINNITYKSELLÄ
 1. Terassin juoksut tehdään terassilaudan vaatimin välein, esim. Thermowood maksimissaan

400mm. Asenna juoksut niin, että terassilaudat saadaan hieman kaatamaan jompaankumpaan
suuntaan. Tällöin vesi ei jää seisomaan lautojen pinnalle.

 2. Ruuvaa ensimmäinen lauta toisesta reunasta laudan läpi tiukasti juoksuihin kiinni.
 3. Asenna piilokiinnikkeet ensimmäisen laudan syrjäuriin jokaisen juoksun kohdalle ja ruuvaa

kiinnike tiukasti kiinni juoksuun 5 x 40 mm pituisilla tähän kiinnitykseen tarkoitetuilla
kiinnitysruuveilla.

 4. Tuo seuraava lauta ensimmäisen rinnalle ja paina lauta kiinnikkeitä vasten niin, että kiinnikkeet
painuvat tiukasti laudan uriin.

 5. Asenna uudet kiinnikkeet juoksujen kohdalle ja kiinnitä seuraava lauta kiinni kuten aiemmin.
Näin edetään viimeiseen lautaan asti, joka ruuvataan toisesta reunasta laudan läpi tiukasti
juoksuihin kiinni.
Tarvittaessa voit käyttää apuna lyöntikapulaa ja vasaraa. Jos lauta on syrjäväärä, kannattaa
laudan asennus aloittaa joko laudan toisesta päästä tai laudan keskikohdalta, jolloin lauta
voidaan pakottaa kiinnikkeiden avulla suoraksi.
KIINN IKK EIDEN MENEKIt

 118 mm leveä lauta 18 kpl/m2

 142 mm leveä lauta 15 kpl/m2
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