*

Fasada przed montażem

Video: Jak zbudowałem
taras
Montaż elementów drewnianej fasady

Gotowe!

*Przykłady zastosowania - zdjęcia

dzięki uprzejmości firmy MetsäWood

SPAX Fasady

z gwintem dociągającym
	SPAX z małą główką soczewkową i gniazdem
T-STAR plus T20 zapewnia maksymalne
przenoszenie sił i pewne osadzenie narzędzia.
Gwint dociągający umożliwia trwałe połączenie
dwóch elementów drewnianych.
Szpic 4CUT zapobiega rozwarstwianiu drewna.
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SPAX Fasady
ze szpicem CUT

	Idealny wkręt z główką soczewkową
do zewnętrznych fasad drewnianych.
Czyste wkręcanie dzięki żeberkom frezującym.
Szpic CUT zapobiega rozszczepianiu i rozwarstwianiu
drewna oraz umożliwia wkręcanie bez nawiercania.

Przykład zastosowania:
Powierzchnia - Ruszt
- Oszalowanie

Przykład zastosowania:
elewacja w nakładkę

SPAX Fasady

z bardzo małą główką
SPAX z bardzo malą główką soczewkową i gniazdem
T-STAR plus zapewnia maksymalne przenoszenie sił
i pewne osadzenie narzędzia.
Bardzo mała główka świetnie zagłębia się w materiale
i idealnie łączy pióro i wpust.
Szpic CUT umożliwia punktowo dokładne wkręcanie
i zapobiega rozwarstwianiu i wybrzuszaniu drewna.
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Przykład zastosowania:
elewacja na pióro i wpust
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SPAX Tarasy

Idealny wkręt srebrnydo tarasów
drewnianych
Łatwe wkręcanie również w twarde
drewno i drewno egzotyczne*
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Video: Jak zbudowałem
taras
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Krok 1:

* zaleca się nawiercać twarde drewno

Podkładki gumowe Spax należy umieścić między legarem, a każdym bloczkiem betonowym. Dla lepszego rozkładu obciążenia, belki nośne należy układać w odstępach od
40 do maks. 50 cm (należy koniecznie zwrócić uwagę na zalecenia producenta belek!)
na płytach betonowych
(min. 30 x 30 cm).
Główka
cylindryczna:
czysto wchodzi
w drewno.

Gwint dociągający:
dociąga do siebie
skręcane elementy
znacznie redukując
odgłosy skrzypienia.

Profil falisty:
zapewnia lekkie wkręcanie się
w drewno na całej długości
wkręta.

Podkładki
pod legary
Chronią drewniane legary
przed wilgocią gruntową

Zamiast bloczków betonowych
i podkładek gumowych można użyć podpór regulowanych Spax, których rozstaw jest
podobny do bloczków betonowych.

Wymiary: 100 x 100 x 8 mm

Krok 4:
Bardzo często deski tarasowe nie są proste, w tym celu należy użyć dociągarki
Spax, aby nawet silnie odkształcone deski zostały przykręcone prosto.

Szpic CUT:
zapobiega
rozszczepianiu drewna.
Wkręt natychmiast
wchodzi w drewno

Taśma izolująca
	chroni drewniane legary przed opadem
atmosferycznym
Kauczuk komórkowy, mocno klejący
Grubość materiału: 1 mm

Krok 6:
Wkręty Spax wkręcić przy pomocy bit T-STAR plus T25 do zlicowania
wkręta z powierzchnią deski.

Krzyżyk dystansowy
	Możliwość ustawienia 4 szerokości:
4, 5, 6, 7 mm
	Należy uwzględnić indywidualne
wytyczne dostawcy drewna

Wiertło
dwustopniowe
	Z dwoma stopniami wiercenia
o śr.(daj znaczek średnicy) 4,1 i 6,5 mm

Krok 2:
Następnie przyklejamy taśmę izolującą Spax na legar.

Dociągarka
 ociągarka SPAX (Kaiman Masterset) do
D
łatwego dociągania desek przy montażu
Przymiar liniowy - szablon do wkręcania
4 szt. krzyżyków dystansowych z możliwością
ustawienia czterech szerokości: 4, 5, 6, 7 mm

Krok 5:
Deskę tarasową oraz legar nawiercić wiertłem dwustopniowym Spax wykorzystując
maksymalne obroty wkrętarki (ok. 3000 obr./min.).

Wynik:
Krok 3:
Podczas montażu desek należy zapewnić odpowiednie odstępy za pomocą krzyżyków
dystansowych Spax. Szczelina uzależniona jest od wilgotności drewna. Drewno wilgotne mniejsza szczelina, drewno suche - większa szczelina.

Perfekcyjny wygląd bez pęknięć i deformacji drewna dzięki główce cylindrycznej. Gwint dociągający gwarantuje pewne dociągniecie do siebie
skręconych elementów.

BITcheck
T-STAR plus
 chwyt Rapidaptor i 6 bitów SPAX T-STAR plus
U
Długość: 25 mm

