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MOSO® bamboo x-treme® äärevaltsitud profiiliga välifassaadi BO-DTHT500G
paigaldusjuhend
paigaldamine

oluline
®

• MOSO Bamboo X-treme välifassaadi
laudis on looduslik toode, mille värvuse ja
väljanägemise mõningane varieeruvus on
loomulik. Materjali värv võib muutuda
tumepruunist pruuniks või halliks, sõltuvalt
klimaatilistest oludest ja hooldussagedusest.
• Väikesed praod ja killud võivad pinna ja
laudiste otstes tekkida tingituna pinna ja
ristlõike otste erinevatest
kuivamisomadustest. Pind muutub aja
jooksul ka karedamaks. See fenomen on
enamike puuliikide puhul tavapärane ja seda
minimeerib selle toote puhul patenteeritud
„Thermo-Density ® “ tootmismeetod. Pragude
tekkimist on võimalik täiendavalt minimeerida
laudiste otstele selleks mõeldud vaha peale
kandmisega.
• Laudiste mõningane mõõtmete muutumine
või kõrvale kaldumine on paigaldusjärgselt
võimalik. See nähtus on tavapärane
enamike puiduliikide puhul, seda
minimeerib selle toote puhul patenteeritud
„Thermo-Density® ’ tootmismeetod.
• Säilitage laudiste vahel vähemalt 5-6 mm
hingamiseks (vertikaalsuunas).
Paigaldamine peab toimuma MOSO
Bamboo X-treme® kinnitusdetailidega, et
tagada automaatselt sobilik laudiste
vahekaugus.
• Laudiste stabiilsuse ja kuju tõttu ei ole
tarvilik pikisuunaliseks otste ühildamiseks
lisa laiendusruumi (laudiste otstes).
• Me soovitame MOSO tihendusvaha kanda iga
(lõike) otsale, et takistada vee imbumist
materjali. MOSO tihendusvaha on saadaval
lisatarvikuna.

• Kandke seina vastu veekindel membraan ja kruvige sellele vertikaalsed kinnitus-liistud
(vähemalt 20 mm paksus, 60 mm laius), misläbi luuakse jäik / lame pind, millele laudised
kinnitada saab.
• Iga laudis peab olema fikseeritud vähemalt kolmel latil – maksimaalne tsentrite vaheline
kaugus on 616,7 mm (1850 mm/3).
• Fassaadilauad tuleb kinnitada MOSO® kinnitusvahendiga. Kasutage kruvi, mis sobib plaadi
materjaliga. Veenduge selles, et MOSO kinnitusvahend on kruvitud lati keskele nii, et see on
täielikult toetatud.
• Pange tähele: Fassaadi otstes tuleb säilitada 5-10 mm kaugus külgnevatest materjalidest.
See on oluline piisava ventilatsiooni tagamiseks.

max 616,7mm

*max 616,7mm
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paigaldamine
• SAMM 1 kinnituste esimese rea nivelleerimine
- Alustage madalaima kinnituste reaga ja veenduge, et need on
täielikult tasased (kasutage selleks vesiloodi).
- Vältige kruvide üle pingutamist, sest see võib kinnituse tõmmata
puidu sisse – see muudab laudise kinnitusele paigaldamise
keerukaks.

• SAMM 3 kinnituste teine rida
- Paigaldage teine rida kinnitusdetaile, lükates neid allapoole,
laudiste esimese rea serva peale.

• SAMM 2 laudiste esimese rea paigaldamine
- Säilitades esimeste laudiste tasapindsuse, libistage soone huulik
alumise serva kinnitusklambrite taha.
- Veenduge, et kinnitused haakuvad soonde piisavalt sügavalt, et
laudised jääksid tasapinnale hästi toetuma. Laudiste paika
koputamine peab olema tehtud ettevaatlikult, eelistatavalt
kummihaamriga.
- Me soovitame alati kinnitada laudistee ots (otsaühendused liistule või
talale, kasutades seejuures 2 kinnitusdetaili.

• SAMM 4 laudiste teise rea paigaldamine
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• SAMM 5 ülejäänuga jätkamine
- Jätkake fassaadilaudiste paigaldamisega, et katta ära kogu pind.
Veenduge, et kinnitusdetailid on tasapindselt paigutatud ja veenduge, et
serva jääb piisavalt ventilatsiooniruumi (5-10 mm).

hooldamine
Võimalik on fassaadi ka mitte hooldada – tulemuseks on pisut kare ja hall
välimus. Kui soovite säilitada tumedamat värvi, siis on tarvilik õli /
küllastusvahendi regulaarne kasutamine:
• Puhastage fassaadi veega.
• Laske fassaadil kuivada.
Kui fassaad on täielikult ära kuivanud, siis kandke tarnija juhiste
järgi materjalile õli või küllastusvahendit.

hoiustamine
Hoiustage toodet MOSO® Bamboo X-treme kuivas ja jahedas kohas, mis on
kaitstud tolmu ning otsese päikesevalguse eest.

täiendav märkus
Kuigi paigaldusjuhiste täpsuse tagamiseks on tarvitusele võetud kõik
vajalikud meetmed, võivad üksikud asjaolud (asukoht, aluskontruktsioon,
paigaldusprotseduurid) erineda juhendis märgitust ja väljuda tootja
kontrolli alt. Kahtluse korral pöörduge turustaja poole.
Need juhised võivad muutuda. Uusim versioon on leitav veebilehel: www.moso.eu/x-treme.
Autoriõigus © Midagi sellest tekstist ei tohi reprodutseerida ilma MOSO International BV
eelneva kirjaliku loata.

suvaline muster

max 300mm

Kui soovitakse luua suvaline muster, siis võib talade
vahekaugus olla maksimaalselt 300 mm.

max 300mm
max 300mm
max 300mm
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MOSO bamboo x-treme trapetsprofiiliga välifassaadi BO-DTHT510
paigaldamine
®

®

Paigaldamine

oluline
®

®

• MOSO Bamboo X-treme välifassaadi
laudis on looduslik toode, mille värvuse,
terasuse ja väljanägemise mõningane
varieeruvus on loomulik. Materjali värv
võib muutuda tumepruunist pruuniks või
halliks, sõltuvalt klimaatilistest oludest ja
hooldussagedusest.
• Väikesed praod ja killud võivad pinna ja
laudiste otstes tekkida tingituna pinna ja
ristlõike otste erinevatest
kuivamisomadustest. Pind muutub aja
jooksul ka karedamaks. See fenomen on
enamike puuliikide puhul tavapärane ja seda
minimeerib selle toote puhul patenteeritud
„Thermo-Density ® “ tootmismeetod. Pragude
tekkimist on võimalik täiendavalt minimeerida
laudiste otstele vaha peale kandmisega.
• Laudiste mõningane mõõtmete muutumine
või kaldumine on paigaldusjärgselt
võimalik. See nähtus on tavapärane
enamike puiduliikide puhul, seda
minimeerib selle toote puhul patenteeritud
„Thermo-Density® ’ tootmismeetod.
• Säilitage laudiste vahel vähemalt 5-6 mm
hindamiseks (vertikaalsuunas).
Paigaldamine peab toimuma MOSO ®
Bamboo X-treme® kinnitusdetailidega, et
tagada automaatselt sobilik laudiste
vahekaugus.
• Laudiste stabiilsuse ja kuju tõttu ei ole
tarvilik pikisuunaliseks otste ühildamiseks
laiendusruumi (laudiste otstes).
• Me soovitame tihendusvaha kanda iga (lõike)
otsale, et takistada vee imbumist materjali.
Tihendusvaha on saadaval lisatarvikuna.

• Kandke seina vastu veekindel membraan ja kruvige sellele vertikaalsed kinnitus-liistud
(vähemalt 20 mm paksus, 60 mm laius), misläbi luuakse jäik / lame pind, millele laudised
kinnitada saab.
• Iga laudis peab olema fikseeritud vähemalt kolmel latil – maksimaalne tsentrite vaheline
kaugus on 616,7 mm (1850 mm/3).
• Fassaadilauad tuleb kinnitada MOSO kinnitusvahendiga. Kasutage kruvi, mis sobib plaadi
materjaliga. Veenduge selles, et MOSO ® kinnitusvahend on kruvitud lati keskele nii, et see on
täielikult toetatud.
• Palun märkige: Fassaadi otstes tuleb säilitada 5-10 mm kaugus külgnevatest materjalidest.
See on tarvilik piisava ventilatsiooni tagamiseks.
• Kui soovida luua suvaline liitmuster, siis võib talade vahekaugus olla maksimaalselt 300 mm
(vaata suvalise mustri joonis).
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MOSO bamboo x-treme trapetsprofiiliga välifassaadi BO-DTHT510
paigaldamine
®

®

• SAMM 1 Esimese rea paigaldamine
• Alustage madalaima laudiste reaga ja veenduge, et need on täielikult
tasapindselt paigaldatud (kasutage vesiloodi).
• Hoolitsege kruvide paigutuse eest, üritage need joondada ja saavutada
nii võrdne jaotus kui võimalik. Kasutage igas kinnituspunktis alati 2
kruvi. Palun vaadake alljärgnevat üksikasjalikku joonist, mis näitab
kruvide asendit.
• Kasutage avardit, et tagada iga kruvi jaoks sama
vajumissügavus.

• SAMM 2 Teise rea paigaldamine
- Paigaldage laudiste teine rida, kasutades selleks 6 mm
speisserit(vuugikiil).
- Palun kontrollige regulaarselt, et lauad oleksid endiselt tasapindselt
paigutatud.

• SAMM 3 Ülejäänuga jätkamine
- Jätkake fassaadilaudiste paigaldamisega, et katta ära kogu pind.
Veenduge, et kinnitusdetailid on tasapindselt paigutatud ja veenduge,
et serva jääb piisavalt ventilatsiooniruumi (5-10 mm).

127 (surface)

hooldamine
Võimalik on fassaadi ka mitte hooldada –
tulemuseks on pisut kare ja hall välimus. Kui
soovite säilitada tumedamat värvi, siis on
tarvilik õli / küllastusvahendi regulaarne
kasutamine:
• Puhastage fassaadi veega.
• Laske fassaadil kuivada.
Kui fassaad on täielikult ära kuivanud, siis
kandke tarnija juhiste järgi materjalile õli või
küllastusvahendit.

täiendav märkus

hoiustamine
®

Hoiustage toodet MOSO Bamboo X-treme
kuivas ja jahedas kohas, mis on kaitstud
tolmu ning otsese päikesevalguse eest.

®

Kuigi paigaldusjuhiste täpsuse tagamiseks on
tarvitusele võetud kõik vajalikud meetmed, võivad
üksikud asjaolud (asukoht, aluskontruktsioon,
paigaldusprotseduurid) erineda juhendis märgitust
ja väljuda tootja kontrolli alt. Kahtluse korral
pöörduge turustaja poole.
Need juhised võivad muutuda. Uusim versioon on leitav
veebilehel: www.moso.eu/x-treme.
Autoriõigus © Midagi sellest tekstist ei tohi reprodutseerida ilma
MOSO International BV eelneva kirjaliku loata.

