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Narzędzia
Narzędzia do montażu Millboard.

Piła tarczowa

Wyposażenie BHP

Piła ręczna

Linka / sznurek

Wkrętarka

Poziomica

Miarka

Kątownik
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Millboard instrukcja
montażu i użytkowania
Składowanie
Millboard powinien być przechowywany na płaskiej
powierzchni lub podparciach maksymalnie 40 cm od
siebie i ułożona licem do lica a nie tyłem do lica. Uważaj,
aby nie wysuwać desek Millboard z palety żeby nie tarły o
siebie nawzajem, może to spowodować ścieranie lub
odkształcenie powierzchni usłojonej. Podczas pracy z
profilami Millboard należy nosić rękawice i długie rękawy,
zachowując przy tym ostrożność przy podnoszeniu desek
- ponieważ deska typu Millboard jest pełna w środku.
Zalecamy, aby deski nosiły dwie osoby.

Płyty należy układać licem do lica “face-to-face”

Kolor
Aby odtworzyć estetykę naturalnych produktów, celowo
dodajemy kolory wtórnego tonowania. Może występować
rozbieżność w obrębie tej samej partii w odcieniu koloru.
Oznacza to, że próbki fragmenty desek mogą różnić się od
ogólnego koloru deskowania.
Dzięki dostępnej gamie kolorów możesz wybrać
najbardziej odpowiedni dla Ciebie. Podobnie jak w
przypadku wszystkich produktów, ciemniejsze kolory
będą się nieco bardziej nagrzewać w nasłonecznionych
miejscach, w takich lokalizacjach używane są zazwyczaj
jaśniejsze kolory.
Zalecamy zamówienie wszystkich potrzebnych desek w
jednej dostawie. Jeśli zamówione zostały różne partie,
najlepiej mieszać partie w celu zmieszania kolorów.
Podobnie jak w przypadku wszystkich rzeczy nieustannie
wystawionych na działanie UV i wszystkich warunków
pogodowych, kolory będą nieznacznie tonować w czasie,
jest to normalne w przypadku kompozytowych desek
tarasowych.
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Odcień koloru w partiach
możę się różnić od siebie
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Legarowanie
Rozstaw legarów 40 cm pomiędzy deskami
jest zalecany do normalnego użytkowania w
mieszkaniach i małych pomieszczeniach
komercyjnych. W przypadku ciężkich obiektów
komercyjnych, mostów, balkonów, drzwi i
schodów, należy stosować rozstaw 30 cm.

1

2mm odstęp

4mm odstęp

Legary
400-300mm
w osi

2

legary

50mm max

2 Aby ułożyć legar 45º, zmniejsz rozstawy do
30 cm dla budynków mieszkalnych i 24 cm do
użytku komercyjnego.
Zawsze należy pozostawić szczelinę o
szerokości 10 mm pomiędzy końcami
wsporników i legarów.
Aby zainstalować rozwiązania ramowe PlasPro, wywierć otwory mocujące ponad
powierzchnię, aby umożliwić rozszerzenie
materiału. W przypadku podparcia
punktowego słupki powinny zawsze mieć co
najmniej jedną trzecią długości w ziemi, pod
warunkiem minimum 40 cm w ziemi.

4mm odstęp

2mm odstęp

300mm
w osi
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Instrukcja montażu
i użytkowania
Mocowanie do podkonstrukcji
Stosując wkręty ze stali nierdzewnej Durafix®, nie ma
potrzeby wiercenia wstępnego lub pogłębiania,
wystarczy wkręcić je prosto. Podczas mocowania
wcisnąć w dół, powoli uruchomić wkrętarkę i
przyspieszyć; następnie zwolnij podczas chowania się
łba śruby Lastane® 3 . Przestań wkręcać wkręt mniej
więcej 5 mm poniżej powierzchni 4 . To powinno
pozostawić małą, praktycznie niewidoczną dziurę.
Nieumiejętne użycie naszych mocowań Durafix® lub
niezgodność z niniejszymi wytycznymi może
spowodować utratę gwarancji.

3

4

W miejscu łączenia desek na legarze, należy użyć dwóch
mocowań, zalecamy użycie trzech na końcach desek na
krótszych długościach. Mocowania na końcach desek
powinny być wkręcone pod niewielkim kątem, nie przy
samej krawędzi 5 , umieść wkręty 20-25mmo od
krawędzi desek . Deska powinna być oparta na legarze
na krawędzi min 20 mm. Zachowaj odstępy 4 mm i 2
mm odstępy na końcach płyt. Łączenia muszą być
zawsze ustawione nad legarem. Deski mogą mieć
wariancję wymiarową +/- 2%. Najlepszą praktyką jest
przymocowanie desek na jednym końcu, a następnie
środkowym odstępie o następnie na drugim końcu.
Następnie wyreguluj pozostałe legary. Zalecamy pracę
na linii ciągów.

Legar

20-25mm

5
5mm

20mm
minimalne oparcie
deski na legarze
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Cięcie Millboard

Użytkowanie

Płyty typu “Millboard” można ciąć za pomocą standardowych pił, ale
zalecamy stosowanie piły do metalu z wielozadaniową końcówką.
Obcięte końce desek powinny być umieszczone w mniej widocznych
miejscach na ścianie lub wykończone jednym z profili wykończeniowych.
Usuwaj ścinki jako odpady ogólne, nie spalaj ich. Podczas cięcia płyt
należy nosić maskę przeciwpyłową, okulary ochronne, długie rękawy i
rękawice ochronne. W przypadku pił tnących należy używać worka na
kurz. Upewnij się, że płyta Millboard jest odpowiednio podparta podczas
cięcia.

Jeżeli w trakcie montażu Millboard deski się ubrudzą po prostu umyj je
ręcznie wodą z mydłem i szczotką. Aby usunąć wszelkie zabrudzenia
z cementu i wapna, zalecamy użycie specjalnego środka ( zapytaj
sprzedawcę). Najpierw przetestuj mały obszar i postępuj zgodnie z
instrukcją, pozostawiając na pięć minut, a następnie umyj wodą z
mydłem.

Krawędzie i schody
Zalecamy, aby nasze specjalnie zaprojektowane obrzeża
były dopasowane do wszystkich stopni. Obrzeża są
pokryte powierzchnia Lastane® dla zwiększenia
odporności, pomagając zapobiec nadmiernemu zużyciu.
Obrzeża są dostępne zabolone 6 albo proste 7 .
Upewnij się, że obrzeże jest wsparte na legarze
odcinkiem co najmniej 25 mm. Zalecamy dokładne
przycinanie końcówek przy dopasowywaniu obrzeży.
Aby uzyskać najlepszy efekt wizualny, zachowaj
proporcje krawędzi, aby nie były w linii - to tworzy
subtelniejszy wygląd.

2mm odstęp

6

zabolony koniec

8mm
Millboard

20mm min

25mm min

Legar

Produkujemy również obrzeża zaoblone w elastycznym
materiale nadającym się do zakrzywionych wykończeń.
Listwa elastyczna może być wygięta do max średnicy
2,4 m. Profile elastyczne przy montażu muszą mieć co
najmniej temperaturę pokojową ( ok. 20 ° C), a
następnie powinny być delikatnie zginane.

listwa
cokołowa

2mm odstęp

7

prosta krawędź

Millboard

20mm min

25mm min

Legar

listwa
cokołowa
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Esterno®
System suchego montażu nie wymaga
stosowania klejów do płytek lub fug. System
jest łatwy do zainstalowania i demontażu i nie
wymaga czyszczenia po instalacji. Podłoże, na
którym mają być zainstalowane podpory, musi
być solidne, wodoodporne i wyposażone w
cztery przekładki aby zapewnić odpowiednie
połączenia między sąsiadującymi deskami.
Użyj przekładki Esterno na ścianach /
krawędziach, aby zapobiec ruchowi bocznemu.
Wystarczy usunąć plastikowe uchwyty z górnej
części cokołu, aby uzyskać odpowiednie
podparcie. Zalecamy przyklejenie
zewnętrznych dwóch rzędów płytek do
cokołów za pomocą kleju polimerowego.

Uchwyty pokazane na czerwono
można łatwo usunąć
aby utworzyć pożądaną
orientację.

v
v

v

Narożnik

600 x 600 mm

900 x 450 mm

Wsporniki
Wsporniki polipropylenowe Esterno nadają się do montażu na różne
wysokości. 15-milimetrowy plastikowy
krążek można układać w stosy, aby
umożliwić zwiększenie jego wysokości,
a także można zastosować 3 mm wał w
celu dokładniejszej regulacji.

Wsporniki regulowane
Dla powierzchni reguluwanych od 40 do
300mm.
Umożliwia ustawienie odpowiedniej
wysokości podczas montażu,
bez usuwania desek / płytek.
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Krawędź

Środek

900 x 450 mm

9mm guma

15mm plastik
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Obrzeża basenowe
Specjalne obrzeża basenowesą wykonywane na zamówienie, czas dostawy potwierdź ze sprzedawcą.

600mm

900mm

Zaoblone
300 x 600mm
300mm

600mm

Zabolone
900 x 220mm
220mm

Szczelinowe
200 x 600mm
200mm

www.lentadeck.com

Najczęściej zadawane pytania
Gdzie mogę korzystać z Millboard ?
Millboard jest niezwykle uniwersalny i może
być używany praktycznie na każdej
powierzchni zewnętrznej. Twórz tarasy,
balkony, ogrody na dachach, pomosty, mosty, ,
siedzenia, schody, donice i wiele innych.
Czy muszę uszczelniać Millboard?
Nie, deski typu Millboards są fabrycznie
uszczelnione w celu zapewnienia ich
najlepszej jakości. W pierwszych kilku
tygodniach użytkowania woda opadowa
osadzi się na powierzchni w kulkach, ale nie
martw się - jest to normalne, po zniknięciu
tymczasowej uszczelki powierzchniowej efekt
zaniknie.
Czy pozostają ślady ?
Wykończenie Lastane® jest bardzo odporne na
zadrapania i plamy po jedzeniu i piciu oraz na
codzienne zużycie. Ostre przedmioty, takie jak
niezabezpieczone nogi stołów lub krzeseł,
buty z kolcami lub metalowe podstawy do
sadzarek może pozostawić ślady po
przeciągnięciu przez powierzchnię, więc
zachowaj ostrożność. Ryzyko odbarwienia na
podstawie silnych barwników i plam, takich jak
jagody i odchody zwierzęce, zostanie
zmniejszone, jeśli zostaną usunięte tak szybko,
jak to możliwe.
Jak wyczyścić Millboard?
Millboard to nieporowaty kompozyt, odporny
na mech i plamy, nie wymaga konserwacji.
Aby usunąć plamy i ślady, użyj łagodnego
detergentu i szmatki. Po prostu unikaj
rozpuszczalników, chemikaliów i ściernych
środków czyszczących, które mogłyby
uszkodzić Twój taras, nie ma potrzeby mycia
ciśnieniowego.
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Co robić jak spadnie śnieg ?
Niewielka ilość granulowanej soli może być
używana do utrzymywania twojego tarsu
Millboard bez lodu. Proszę nie używać soli
kamiennej, ponieważ zawiera ona glinę i żwir i
może być ścierna. Po zimie oczyść
powierzchnię za pomocą wody z mydłem i
miękkiej miotły.
Czy Millboard jest objęty gwarancją?
Więcej informacji znajdziesz na www.
lentadeck.com
Czy Millboard jest antypoślizgowy?
Tak, w testach odporności na ślizganie BS79.76,
wszystkie profile Millboard osiągnęły
najwyższe oceny antypoślizgowe, nawet
w mokrych warunkach.
Czy deski Millboard różnią się odcieniem ?
Podobnie jak w przypadku wszystkich
powierzchni, zalecamy zakup wszystkich
potrzebnych płyt Millboard w tym samym
czasie, aby zapewnić jak najbardziej spójny
kolor. Jeśli nie zamawiasz wszystkich płyt
Millboard na raz, możesz mieszać różne partie,
aby stworzyć subtelną wariację w całej
przestrzeni.
Czy Millboard można ciąć jak drewno ?
Deski typu Millboard można ciąć
standardowymi narzedziami, jednak zalecamy
stosowanie piły tarczowej z wielowarstwową
tarczą węglową. Ponieważ uformowany koniec
płyty jest odcinany podczas cięcia, mogą one
być umieszczone w mniej widocznych
obszarach przy ścianie lub profilu
krawędziowym. Dopasowany profil
zasłaniający odsłonięte końce można kupić
osobno.

Jakie mocowania powinny zostać użyte
w systemach Millboard?
Systemowe rozwiązanie to wkręty nierdzewne
Durafix®, zaprojektowane specjalnie dla płyt
Millboard. Nie trzeba wstępnie nawiercić desek
Millboard, unikalny materiał Lastane® jest tak
zaprojektowany że ślady po wkrętach zanikają
w powierzchni, pozostawiając praktycznie
niewidoczny ślad na powierzchni.
Czy możemy polecić wykonawcę ?
Sieć dystrybucji Lenta oparta jest na
doświadczeniach i kontaktach gwarantujących
najwyższją jakość i profesjonalizm. Jeżeli
zdecydujesz się na montaż przez firmę
zewnętrzną zachowaj ostrożność i powierz
swój projekt fachowcom.
Masz dodatkowe pytania?
Na wszelkie dodatkowe pytania odpowiedzą
nasi konsultanci - skontaktuj się z nami mailowo
lub telefonicznie - www.lentadeck.com/
kontakt/
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Millboard Złoty dąb

www.lentadeck.com

Użytkowanie
Teraz, gdy twój Millboard jest zamontowany,
zapoznaj się z naszymi przydatnymi
wskazówkami użytkowania.
Fabrycznie szczelny
Deski Millboards ą fabrycznie uszczelnione powierzchniowo, aby
zapewnić ich uzyskanie w stanie premium. W pierwszych kilku
tygodniach użytkowania woda opadowa osadzi się na
powierzchni w kulkach, ale nie martw się - jest to normalne i
zatrzyma się po zerwaniu tymczasowej uszczelki
powierzchniowej.

Ślady
Wykończenie Lastane® jest bardzo odporne na zadrapania i
plamy po jedzeniu i piciu oraz na codzienne zużycie. Ostre
przedmioty, takie jak nogi stołów lub krzeseł, obcasy, buty lub
metalowe podkładki, mogą zostawiać ślady po przeciągnięciu
po powierzchni, dlatego zachowaj ostrożność podczas
przenoszenia tych przedmiotów. Ryzyko odbarwienia na skutek
dziłania silnych barwników i plam, takich jak jagody i odchody
zwierzęce, zostanie zmniejszone, jeśli zostaną usunięte tak
szybko, jak tylko to możliwe.

Zimowy lód i śnieg
Niewielka ilość granulowanej białej soli może być użyta do
odlodzenia. Proszę nie używać soli kamiennej, ponieważ zawiera
glinę i żwir i stosowanie może mieć efekt ścierny.
Po zimie należy oczyść powierzchnię za pomocą wody z mydłem
i miękkiej miotły.

Czyszczenie
Ponieważ deska typu Millboard wykonana jest z nieporowatego
kompozytu, jest odporna na mechate-zbitki i plamy, dlatego
wymaga niewielkiej konserwacji. Aby usunąć plamy i ślady,
wystarczy użyć łagodnego detergentu i szmatki. Po prostu unikaj
rozpuszczalników, chemikaliów i ściernych środków
czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnie Twojego
tarasu, nie ma potrzeby mycia ciśnieniowego.
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Millboard

To proste
ciesz się Millboard

Jak zamówić?
1

2

3

4

5

Znajdź inspiracje

Wybierz swój Millboard

Sprawdź nasz katalog
i stronę internetową,
aby odszukać pomysły
i dobrać swój styl

Zamów próbki, które
pomogą Ci wybrać kolor
i wykończenie projektu
lub odwiedź najbliższego
dystrybutora.

Pamiętaj o
wykończeniach

Skontaktuj się z
profesjonalistą

Kup i dopasuj
samodzielnie

Rzuć okiem na opcje
wykończeń cokołów
i obrzeży, sposoby
mocowania i wiele
więcej.

Znajdź najbliższego
dystrybutora lub
zadzwoń na infolinię i
poproś o rekomendację.
Odwiedź
www.lentadeck.com, aby

Możesz również
zamówić Millboard
od autoryzowanego
sprzedawcy i
zainstalować go
samodzielnie.

Millboard.

uzyskać więcej informacji.
Lenta
ul. Grunwaldzka 63
84-230 Rumia
tel. +48 58 573 12 00
info@lentadeck.com
www.lentadeck.com

