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3 mm:n liikuntasauma

VINKKI ULTRASHIELD-KOMPOSIITTITERASSILAUTOJEN ASENTAMISEEN
Kaikkien komposiittiterassilautojen tavoin UltraShield on materiaalia, joka vaatii tietyn tilan 
päästäkseen liikkumaan pituussuunnassa lämmönvaihtelujen mukaan. Suosittelemme siksi, että 
asennat uuden UltraShield-terassilaudoituksesi käyttäen mahdollisimman vähän jatkoliitoksia 
vaativaa kehyksellistä asennusta alla olevan kuvion mukaisesti.

Päätekappale

Torx kanta T15 Aloituskiinnike Lukitusklipsi Liukukiinnike

Kiinnitä aloituskiinnikkeet ja aseta 
ensimmäinen lauta paikoilleen

Kiinnitä liukukiinnikkeet ja lukituskiinnikkeet* 
*Käännä aina lukituskiinnikkeen 

hammaspuoli lukittavaa lautaa vasten

Kiinnitä aloituskiinnikkeet 
kehystä varten

Esiporaa reiät ja 
kiinnitä kehys 
vinottaisin ruuvein

Esiporaa reiät ja kiinnitä 
peitelauta ruuveilla
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VALMISTELUT 
• Anna UltraShield-lautojen olla tasaisella ja kuivalla 

alustalla ilman pakkausta vähintään 72 tunnin ajan ennen 
asennusta antaaksesi materiaalin mukautua vallitsevaan 
ilmanalaan. 

• Tarkasta jokainen lauta huolellisesti ennen asennusta ja 
laita mahdolliset vaurioituneet tai vialliset laudat sivuun. 
Jokaisen asennetun laudan katsotaan olevan asiakkaan 
hyväksymä. 

• Lue seuraava asennusohje huolellisesti läpi ennen 
kuin aloitat. Huomioi, että terassin pitää olla asennettu 
ohjeiden mukaisesti, jotta takuu olisi voimassa. 

MATERIAALIN KULUTUS 
UltraShield-laudan todellinen kulutus on 6,9 jm/m2. Ota 
kuitenkin kulutusta laskiessasi huomioon, että eri tyyppiset 
asennukset ja kuviot tuottavat eri määrän hävikkiä. Ota siksi 
laskuihin mukaan 5 % lisäys materiaalin kulutukseen.
 

ALUSRAKENNE
Palkisto ja kannake rakennetaan puupalkeista noudattaen 
puuterassiin vaadittuja käypiä rakennusstandardeja. 
UltraShield-lautaa ei tule käyttää kantavana elementtinä tai 
palkkirakenteeseen. Kysy rakennustarvikemyyjältäsi neuvoa 
materiaalien ja mittojen suhteen. Asenna palkkirakenne aina 
tasaiselle ja kuivalle alustalle. Varmista, että terassi tuulettuu 
alakautta, äläkä koskaan asenna sitä suoraan maata tai betonia 
vasten. Terassia ei saa rakentaa tiiviisti maata vasten, koska 
silloin tarvittava ilmavirtaus estyy. Riittävää ilmavirtausta 
varten etäisyyden maantasosta laudan alapuoleen tulee olla 
vähintään 150 mm. Palkkien välinen etäisyys saa olla enintään 
350 mm yksityisessä käyttöympäristössä ja enintään 300 mm 
julkisissa käyttöympäristöissä. 

MATERIAALIN OMINAISUUDET 
Anna aina UltraShield-lautojen olla rakennuspaikalla 
ilman pakkausta vähintään 72 tunnin ajan ennen asennusta 
antaaksesi materiaalin mukautua vallitsevaan ilmanalaan. 
UltraShield-lautoja ei ole hyvä asentaa alle 5 °C lämpötilassa. 
Puukomposiitti on materiaali, joka laajentuu ja kutistuu 
pituussuunnassa lämpötilan muutosten mukaan. Sen vuoksi 
paras tulos saadaan sahaamalla kaikki laudat samanlaisissa 
sääolosuhteissa. Kulmaliitoksia ei suositella, koska lautojen 
päissä ei silloin voi käyttää tiivistekappaleita. Jätä jokaiselle 
laudalle vähintään 3 mm laajenemistila pituussuuntaiseen 
liikkumiseen päätyliitosten ja seinien tai mahdollisten 
kehyslautojen kohdalla. Laudan pituutta laskettaessa on 
otettava huomioon 3 mm:n tiivistekappale laudan 
molemmissa päissä. Tiivistekappale asennetaan kaikkien 
terassilautojen päihin. Staattisen sähkön syntyminen on 
luonnollinen ilmiö, jota voi esiintyä monissa muovituotteissa.
Kuiva ja hyvin tuulettuva tila voi edesauttaa ilmiön 
syntymistä, mutta on myös riippuvainen materiaalin iästä ja 
ympäristön olosuhteista.

KIINNITYS 
UltraShield-komposiittiterassilautojen kiinnittämiseen on 
käytettävä UltraLock-kiinnitysjärjestelmää. UltraLock-
kiinnitysjärjestelmä saa aikaan tasaisen etäisyyden lautojen 
välille (5 mm) ja antaa niille samalla mahdollisuuden liikkua 
luonnollisesti lämpötilan muutosten mukaan. UltraLock-
kiinnitysjärjestelmä koostuu kolmesta eri tyyppisestä 
piilotettuun kiinnitykseen soveltuvasta kiinnikkeestä; TC-1 
lukituskiinnike ja TC-2 liukukiinnike sekä TC-5 
aloituskiinnike. Jokaisen laudan asennuksessa käytetään 
lukituskiinnikettä lähinnä laudan keskikohtaa olevan palkin 

kohdalla ja liukukiinnikkeitä muita palkkeja vasten. 
Lukituskiinnikkeen hammaspuolen pitää olla edeltävää lautaa 
vasten. Ultra-lukituskiinnikkeen asennuksessa on käytettävä 
kapeavartista ruuvauskärkeä. Se estää terassilautojen 
pintakerrosta vahingoittumasta. 5 m2:n asennuslaatikko 
sisältää sopivan ruuvauskärjen. Suosittelemme aloittamaan 
asentamisen terassin ulkosivulta ja työskentelemään taloa 
kohti. Ensimmäisen lautarivin ulkoreunassa käytetään 
aloituskiinnikkeitä. Muokkaa viimeistä lankkua tarvittaessa 
halkaisemalla tai katkaisemalla. Esiporaa reiät, laske varovasti 
paikoilleen ja kiinnitä terassiruuveilla. Koska UltraShield on 
lämpötilan mukaan pituussuunnassa laajenevaa ja kutistuvaa 
materiaalia se on aina asennettava niin, että päätyliitosten ja 
seinien tai mahdollisten kehyslautojen kohdalla on vähintään 
3 mm:n liikuntasauma. Jokainen lauta on kiinnitettävä 
vähintään kolmeen palkkiin, myös portaiden rakenteessa. 
Mahdolliset liitokset on tehtävä kaksinkertaisen palkin 
keskikohtaan, jotta saadaan paikka kiinnikkeelle. 
Yksinkertaisimmin tämä tapahtuu kiinnittämällä ylimääräinen 
palkinkappale olemassa olevaan palkkiin jokaisen liitoksen 
kohdalla. 

Lisätietoja löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta 
www.traimport.fi/komposiittiterassilauta-ultrashield/

VAIHTOEHTOINEN ASENNUS 
JUOKSEVA ASENNUS 
Ensimmäinen lautarivi asennetaan käyttämällä 
aloituskiinnikkeitä. Tee värilangalla liituraita, jotta saat 
asennettua aloituskiinnikkeet suoraan riviin. Jokaisen laudan 
asennuksessa käytetään lukituskiinnikettä lähinnä 
keskikohtaa olevan palkin kohdalla ja liukukiinnikkeitä muita 
palkkeja vasten. Lukituskiinnikkeen hampaiden pitää olla 
edeltävää lautaa vasten. Laske 3 mm:n liikuntasauma 
jokaiseen päätyliitokseen. Tiivistekappaleita on käytettävä 
kaikissa laudanpäissä. Huomioi laudan pituutta laskiessasi 
myös, että päiden tiivistekappaleet ovat n. 3 mm paksuja. 
Lautojen päissä oleviin palkkeihin saadaan helpoimmin paikat 
liukukiinnikkeille asentamalla ylimääräinen 
palkinkappale jokaisen liitoksen kohdalle. Vaihtoehtoisesti 
päätyjen tiivistekappaleisiin voidaan sahata lovi siten, että yksi 
liukukiinnike kiinnittää molemmat laudat liitoksessa. 
Muokkaa viimeistä lankkua tarvittaessa halkaisemalla tai 
katkaisemalla. Esiporaa reiät ja kiinnitä terassiruuveilla. 
Asenna ympärille UltraShield-peitelaudat kätkemään 
mahdolliset halkinaiset laudat.

Käännä aina lukituskiinnikkeen hammaspuoli 
vasten lukittavaa lautaa

Hammastettu puoliLukituskiinnike / TC-1
Liukukiinnike / TC2
Aloituskiinnike / TC-5
Ylimääräinen puupalkki
3 mm:n liikuntasauma 

Laajentuma
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