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CHARAKTERYSTYKA DESKI KOMPOZYTOWEJ
(KARTA MATERIAŁOWA)

DECK-DRY PREMIUM
z zestawem legarów tarasowych i elementami uzupełniającymi
Deski kompozytowe DECK-DRY PREMIUM to alternatywa dla deck-ów
drewnianych i kompozytowych o składzie PVC. Dzięki wykorzystaniu w
produkcji technologii recyklingu materiałów drewna oraz utwardzonego
polietylenu i wysokogatunkowych dodatków, sumarycznie uzyskuje się
deskę D-D PREMIUM o znacznej przewadze parametrów technicznych w
porównaniu z innym deskami kompozytowymi, w tym o podwyższonej
elastyczności, a także odporności na wchłanianie wody i odporności na
wilgoć oraz na blaknięcie. D-D PREMIUM posiada estetyczną i nowoczesną,
a przy tym przyjemną i naturalną powierzchnię w wersji drobnego i
szerokiego ryfla, nadającą się do stosowania w szerokim zakresie
temperatur. Stosując kompozyt DECK-DRY PREMIUM można cieszyć się
zarówno pięknem natury i jednocześnie dbać o środowisko.
Katalogowa Karta Materiałowa DECK-DRY PREMIUM dotyczy zestawu: - desek oraz - kompozytowych legarów (lub drewnianych, lub
aluminiowych) wraz z - elementami uzupełniającymi (łącznikami, listwami osłonowymi, zaślepkami). Zestaw DECK-DRY PREMIUM
przeznaczony jest do wykonywania zewnętrznych posadzek (np. na tarasach, balkonach, logiach, skwerach, itp.). Deski DECK-DRY
PREMIUM posiadają przyjemną i naturalną powierzchnię oferowaną w różnych kolorach, nadając zewnętrznym posadzkom unikalny,
lecz rustykalny charakter na podobieństwo drewnianych zewnętrznych posadzek ; ze względu na zawartość naturalnych włókien
drewnianych, nasycenie kolorów zmienia się po ekspozycji desek na działanie słońca (promieniowania UV) i wilgoci, dlatego deski
deck-u kompozytowego DECK-DRY PREMIUM płowieją na słońcu, co może powodować różnice w kolorystyce upodabniając, tym
samym deski kompozytowe do naturalnego drewna. Pod wpływem m. in. zmiennych warunków atmosferycznych i promieni UV
istnieje możliwość zalegania wody (szczególnie na deck-ach poziomych), odbarwień, szarzenia, elektryzowania się, odkształceń i
pęknięć elementów zestawu deski kompozytowej DECK-DRY PREMIUM ; istnieje możliwość również innych zmian parametrów
(zgodnie z parametrami określonymi w pkt 3. Charakterystyka Techniczna), np. dot. zmiany różnic w wymiarach elementów,
odbarwień kolorystycznych powstałych na skutek zabrudzeń bądź oddziaływania substancji, które nie powinny wchodzić w kontakt z
produktem, różnic w fakturze i kolorze poszczególnych elementów systemu, a także możliwość zmiany właściwości fizycznych
będących wynikiem wpływu naturalnego starzenia się i użytkowania produktu, zmian kolorów i zmian wymiarów wynikających ze
specyfiki wyrobu ; uwaga, kontakt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem, wapnem lub opiłkami metali może spowodować
zasinienia, zaplamienia kompozytu desek ; możliwość występowania ciemnych plam, powstających w wyniku rozwoju
drobnoustrojów i bakterii ; imitująca naturalną strukturę i kolor drewna, deska DECK-DRY PREMIUM, pomimo jej rustykalnego
charakteru stanowi posadzkę, która doskonale wpisuje się w założenia architektoniczne o heterogenicznym charakterze ; deck w
trakcie użytkowania może wydawać charakterystyczne dźwięki, a także uginać się pod wpływem nacisku ; w przypadku układania
desek tarasowych nad szczelinami dylatacjami (budynku, części budynku), wielkość w/w szczelin może ulec zmianie w wyniku
„pracy” m.in. poszczególnych części budynku względem siebie ; ponadto, szczeliny mogą ulec zmianie w wyniku skurczów
materiałów. Niniejsza charakterystyka winna być przekazana użytkownikowi lub nabywającemu deck ; możliwość odpłatnego
przedłużenia standardowego, 2-letniego okresu gwarancji wg karty gwarancyjnej deck-u kompozytowego DECK-DRY PREMIUM na
okres dłuższy ; desek kompozytowych nie przykrywa się (w celu zabezpieczenia np. przed zabrudzeniem), np. foliami, płytami, itp.

1. dostawca

- DECK-DRY Polska Sp.z o.o.

2. opis elementów
deski kompozytowe,
poszczególnych
partii i dostaw mogą
różnić się kolorami
→ galeria zdjęć na
www.deck-dry.com

- deski

- legary

- łączniki
- listwy maskujące

- deski tarasowe kompozytowe układane na legarach montażowych lub legarach konstrukcyjnych, w rozstawie co ok. 30 – 35 cm ze
szczeliną dylatacyjną o szer. ok. 1 cm od ograniczeń brzegowych tarasu (tj. ścian, balustrad, okien, ścianek kolankowych itp.) ;
możliwe typy poprzecznego łączenia desek (wg poglądowych / schematycznych rys. pt. „poprzeczne łączenia desek” lub wg zał.
rys. do umowy) : 1. nie występuje, 2. proste, 3. zakładkowe, 4. przemienne jednokrotne, 5. przemienne wielokrotne, 6. wzór
angielski ; szczegółowe rozwiązania, detale, układ desek np. we „wzorze angielskim”, wybór desek (dot. kolorystyki, odcieni i
wymiarów desek niekalibrowanych, itp.), ich wzajemne ułożenie, łączenia i układy płaszczyzn, itp. - określane są podczas montażu
przez jego Wykonawcę z możliwością odstępstw od zgodności z projektem, umową lub z układem desek / szczelin określonym
poglądowo w danym typie poprzecznego łączenia desek. ; ze względu na możliwość wystąpienia zmiany barwników
kolorystycznych desek kompozytowych DECK-DRY PREMIUM, firma zastrzega sobie m. in. podczas serwisu czy napraw
gwarancyjnych, prawo do zmiany kolorystyki wymienianych desek na kolor zbliżony, w związku z powyższym zaleca się zakup
desek na tzw. „zapas” na wypadek np. uszkodzeń ; naturalną cechą, niestanowiącą o usterce i wadzie desek są : zmiany kolorystyki
desek w obrębie jednej realizacji i/lub dostawy, zaleganie wody na deskach, lub np. guano np. ptasie oraz zarysowania, pęknięcia i
wgniecenia,możliwość powstawania zarysowań podczas przesuwania mebli, donic itp., podczas chodzienia,
- zaleca się kotwienie legarów do stabilnego podłoża za pomocą wkrętów i/lub kołków montażowych, itp. ; na izolacji p-wodnej,
dopuszcza się układanie legarów przy zastosowaniu podkładek z pasków papy, podkładek gumowych lub stóp poziomujących D-D
PEDESTALS, itp.; szczególnie w przypadku braku możliwości zakotwienia skrajnych legarów do podłoża mogą wystąpić
zwiększone odkształcenia końcówek desek zamocowanych np. do skrajnych legarów ; na poziomie istniejącego gruntu, legary
mogą być montowane np. do bloczków betonowych układanych lub wkopywanych lub betonowanych do gruntu lub osadzanych na
(mniej stabilnym podłożu, tj.) na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem ; dopuszcza się stosowanie legarów
„niekompozytowych”, z trwałych gatunków drewna (np. z gatunków egzotycznych lub z tzw. „rodzimych”: dąb, buk, jesion
europejski i amerykański, modrzew syberyjski, itp.), szczególnie w miejscach zadaszonych ; nie zaleca się montować D-D
PREMIUM na nieodpowiednich podłożach, tj. tzw.”pracujących”, np. na podłożach metalowych (jedynie na odpowiedzialność
Inwestora).
- deski mocowane do legarów ciemnymi klipsami montażowymi z tworzywa sztucznego systemu PREMIUM DECK-DRY, lub
metalowymi (na zamówienie), po nawierceniu otworów pod wkręt ; wkręty samo-nawiercające się, ocynk lub stal nierdzewna,
- pionowe boczne płaszczyzny tarasów, maskownice (listwy osłonowe).

3. charakterystyka techniczna
- gęstość tworzywa, g/cm3
~
1,42 ± 10%
- ciężar g/mb : - profil podłogowy – deska
~ 2'480,00 ± 12%
- profil montażowy – legar
~ 1'650,00 ± 12%
- absorpcja wody, w %, po : 24 h / 7 dniach / 28 dniach
≤ 1,80 / ≤ 1,95 / ≤ 3,20
- wytrzymałość na zginanie, MPa
≥ 22,50
- wytrzymałość na ściskanie, MPa
≥
4,00
- wytrzymałość na rozciąganie, MPa
≥ 30,50
- wymiary nominalne desek standard - gr x szer x dł, mm
~24 x 146 x 2747 i 5500
- odchyłki od wym. desek standard - szer. / wys. / grubość ścianek, mm
± 7,0 % / ± 3,1 / ± 9,3 %
4. obróbka
- piłowanie
- łatwe przy użyciu specjalnych narzędzi,
- obróbka ogólna
- łatwa przy użyciu odpowiednich narzędzi, możliwość występowania na deskach śladów po szczotkach szlifierskich, narzędziach
stolarskich oraz śladów po przekładkach, bindowaniu,
- wykańczanie
- dobre, wymagane nawiercanie
5. zastosowanie

- deski tarasowe, pokrycia ramp, mostów, kładek , ławek, przepierzeń, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na warunki
atmosferyczne ; deski o długości ~ 2,75 i ~ 5,50 m, istnieje możliwość zamawiania desek o innym wymiarze (w cenie 30% wyższej), montować
tylko na podłożach stabilnych i równych (na podłożach nierównych należy zastosować dodatkowo element wyrównujący) ; nie stosować na
nieodpowiednich podłożach tzw.”pracujących” np. na podłożu metalowym, ewent. tylko na odpowiedzialność zlecającego.
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