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Terrassilaudise MOSO® Bamboo X-treme®
paigaldusjuhend
enne paigaldamist
• Vee kogunemist laudise alla tuleb vältida,
selleks oleks vajalik rajada vett läbilaskev
aluspind. Seda võib teha liivakihtide ja neile
peale puistatava kruusa abil.
• Alusraami toestamiseks kasutage 40-50 mm
paksuseid tsement- või kiviplaate või
aluspaneele (vt joonist).
• Asetage plaatide alla juuretõke, et laudise
alla ei hakkaks kasvama umbrohi.
• Paigaldage laudise lauad kaldega
1–2%, et võimaldada nende pinnalt vee
äravoolu.
• Tagage laudisele hea ventilatsioon hoides
vähemalt 20 mm kaugust seintest ja teistest
takistustest ning hoiduge terrassi külgede
sulgemisest.
• Kui laudisealune pind ei ole kiiresti kuivav,
peab laudise ja maapinna vahe olema
vähemalt 100 mm.
• Kasutage alusraami talasid
miinimumsuurusega 40 x 60 mm. Sobivad on
laudisega sama vastupidavusklassiga talad:
MOSO® alusraami talad, ALU alusraami talad,
stabiilsed lehtpuutalad või immutatud
männitalad. Vältige otsest kontakti
maapinnaga.
• MOSO® alusraami talad võib paigutada ilma
vahedeta ühendades talad kruvide ja
välitingimuste jaoks sobiva liimi abil. Teised
alusraami talad tuleb paigaldada üksteisest 5–
8 mm vahega.

• Selleks, et laudise raam oleks stabiilne, tuleb
selle ääred kinnitada regulaarsete vahedega
maapinna/alusstruktuuri külge. Võib
kasutada ka kaldtoestamist.
• Paigaldage lauad alusraami talade külge
462,5 mm vahega talade vahel (keskpunktist
keskpunkti), nii et igat lauda toetab 5 liistu.
Alati paigaldage lauaotsad täpselt alustala
peale.
• Kui eelistatakse juhuslikku paigaldamiskorda,
tuleb tagada, et alusraami talad
(keskpunktist keskpunkti) ei oleks üksteisest
kaugemal kui 300 mm.
• Ära lõigatud terrassi lauad tuleb alati
paigaldada vähemalt kolmele alusraami
talale.

pange tähele
• MOSO® Bamboo X-treme® välipaneel on
looduslik toode, mis on värvuselt, struktuurilt ja
välimuselt varieeruv. Värvus võib kiiresti
muutuda tumepruunist pruuniks või halliks
sõltuvalt kasutamise eripärast.
• Praod ja pinnud laudade pinnal ja otstes on
tingitud selle pinna ja ristlõikeliste otste

kuivamise eripäradest. Lisaks sellele muutub
pind karedaks. See nähtus on enamiku
puuliikide puhul normaalne ja selle toote
puhul on see minimaalne tänu „ThermoDensity®“ ainulaadsele tootmismeetodile.
Esikülgede lõhenemist saab tagasi hoida
lõigatud laudade ristlõikelistele otstele vaha
määrimisega, vt „paigaldamine“.
• Pindudest ja karedusest saab lahti
ränikarbiidiga immutatud nailonharja või
masina kettaga, mis kuulub MOSO® tarvikute
hulka, laudise pinda puhastades; pind
muutub siledaks ja pinnud eemaldatakse.
• Paigaldamisjärgselt võib esineda laudade
mõõtmete muutumist või kumerdumist. See
nähtus on enamiku puuliikide puhul normaalne
ja selle toote puhul on see minimaalne tänu
„Thermo-Density®“ ainulaadsele
kuumtöötlusprotsessile.
• Laudade tasase külje pealispinnana
kasutamisel pidage silmas, et deformeerumist
ilmastikutingimuste toimel on märgatavalt
rohkem näha. Pinna deformeerumist ei loeta
materjali defektiks.
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Terrassilaudise MOSO® Bamboo X-treme®
paigaldusjuhend
paigaldamine

hooldus ja puhastamine

toote hoiustamine

• Jätke terrassilaudise laudade vahele
vähemalt 5–6 mm laiune ruum (laiuse
suunal). MOSO® Bamboo X-treme®
kinnitusseadmete kasutamisel on see
automaatselt olemas.
• Laudade ja nendevahelise sobituvussüsteemi
stabiilsuse tõttu ei ole laudade vahele
laienemisruumi vaja.
• Vee sisseimbumise vältimiseks peab iga
lõigatud laua ots olema töödeldud laua
otsapindade immutusvahaga. Otsapindade
vaha on saadaval lisatarvikuna.

eelviimistletud variant

Hoidke MOSO® Bamboo X-treme®
terrassilaudist kuivas jahedas kohas kaitstult
tolmu ja otsese päikesevalguse eest.

kinnitusdetailide paigaldamine

• Määrake terrassilaudise laudade
pealispind (sooniline või sile pind).
• Kasutage MOSO® Bamboo X-treme®
kinnitusdetaile või muid sobivaid
kinnitusvahendeid järgmises järjestuses:
• Vajutage kinnitusdetail ühe laua soonde.
• Eelpuurige kruvi avad.
Lehtpuupuidul/bambusel kasutage 3,2–
3,5 mm pikendatud puuri (11 cm pikkust),
et piisavalt sügavale puurida.
• Kinnitage kruvi ilma seda lõpuni sisse
keeramata.
• Paigaldage järgmine laud.
• Kruvige kruvi kinnitusdetaili ja alustala
külge. Kruvige alati vertikaalselt tala
külge. Rakendage puurimismasinale
madala pöördemomendiga aeglast
kruvimiskiirust.
Enne paigaldamist tehke mõned katsed,
et õiget pöördemomendi kiirust leida.
• Kasutage umbes 20/17/14 kinnitusdetaili
ruutmeetri kohta, see sõltub tüübist või laua
137/155/178 mm laiusest. Kui keel ja soon on
kinnitatud alustala külge, kasutage ühte,
eelistatavalt kahte kinnitusdetaili, üks iga laua
jaoks (vt joonise variante A1/A2/B).
• Kasutage ainult kaasasolevaid roostevabast
terasest kruvisid (4,5 x 30 mm).
• Palun vaadake paigaldamise videot
www.moso.eu/x-treme.

kruvide paigaldamine

• Määrake terrassilaudise laudade
pealispind (sooniline või sile pind).
• Eelpuurige kruvi avad 20 mm kaugusele laua
servast. Veenduge, et eelpuurite piisavalt suure
puuriga, et vältida laudade pragunemist.
• Kruvige alati laua mõlemad pooled (vasak
ja parem).
• Kasutage roostevabast terasest
kruvisid (ca 5 x 50 mm).

MOSO® Bamboo X-treme® terrassilaudis on
eelnevalt kahelt poolt õlitatud WOCA
välitingimuste veepõhise laudiseõliga (tiigi
tooni).
• Puhastage terrassi vähemalt üks kord aastas
WOCA laudisepuhastusvahendiga ja
ränikarbiidharja või -kettaga. Järgige juhiseid
veebisaidil www.moso.eu/youtube. Sõltuvalt
kliimast ja kasutusest võib osutuda vajalikuks
puhastada rohkem kui kord aastas.
• Eemaldage musta vee jäägid laudadelt
puhta veega ja laske terrassil kuivada.
• Kandke terrassile 1–2 uut kihti WOCA
välitingimuste terrassiõli (tiigi tooni). Kui
välitingimuste õli 1–2 korda aastas uuesti peale
mitte kanta, muutub terrassilaudis halliks ja
tüüpiline bambusepuidu struktuur vähem
nähtavaks. Esimene õlitamine võib toimuda
vahetult pärast paigaldamist, parim
hooldusaeg on 3-4 kuud pärast paigaldamist,
kui pind on avatum kui kohe pärast
paigaldamist. Järgige juhiseid veebisaidil
www.moso.eu/youtube.
• Soovitav on hoida laudist tolmust ja porist
võimalikult puhtana (pühkige regulaarselt
harjaga).

viimistlemata variant

Laudise võib jätta õlitamata, kuid
puhastamine kord aastas on vajalik; muidu
on tulemuseks kare ja hall väljanägemine.
Üks kiht
veepõhist laudade immutusõli/immutajat
on laudise immutamiseks vajalik. Seda võib
teha kohe pärast paigaldamist või parema
tulemuse saavutamiseks 3-4 kuu pärast, kui
pind on avatum.
• Puhastage laudis veega, puhastusvahendi
ja silikoonkarbiidharja või -kettaga.
• Jätke laudis kuivama. Kui laudis on täielikult
kuivanud, järgige, palun, tarnija juhiseid
kasutatava õli või immutaja osas.
• Esimese kihi järgselt võib jätta laudise õliga
töötlemata, et see loomulikult hallineks. Kuid
iga-aastane puhastamine silikoonkarbiidharja
või kettaga on kohustuslik. Kui soovite
säilitada tumedamat värvi, on vaja
õli/immutajat kasutada regulaarselt.
• Soovitav on hoida laudist tolmust ja porist
võimalikult puhtana (pühkige regulaarselt
harjaga).

lisamärkus
Ehkki paigaldamisjuhiste täpsus on
garanteeritud, võivad konkreetsed asjaolud
(asukoht, terrassialune pind ja
paigaldusprotsess) varieeruda, mida tootja ei
saa ette näha. Seetõttu konsulteerige kahtluse
korral edasimüüjaga.
Käeolevad juhised võivad muutuda. Uusima versiooni nägemiseks
külastage lehekülge www.moso.eu/x-treme
Käesolev tekst on autoriõigustega kaitstud ja seda ei
ole lubatud ilma MOSO International BV-poolse
eelneva kirjaliku loata kopeerida.

