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PROFIILIT JA MITAT

Terassilauta  22,5 x 138 x 2800 mm
Peitelauta     10 x 138 x 2800 mm
Porraslauta  22,5 x 138 x 2800 mm

VÄRIT JA TEKSTUURIT

Värit Hopeanharmaa, Ipe (Ruskea),  Antiikki
Kuvio H1/H6 - Sileä/ Puusyy*

* UltraShieldin pintakerros peittää terassilaudan kaikki 
sivut. Jokaisella terassilaudalla on kaksi erilaista pinta-
tekstuuria; toinen on harjattu, lähes sileä pinta ja toisella 
puolella hieman karkeampi puusyytekstuuri. Voit käyttää 
puolta, joka sinulle parhaiten sopii!

LUONNOLLISEMPI, PAREMPI JA SIISTIMPI

Toisen sukupolven komposiittiterassilauta

UltraShield®-komposiittiterassilauta on 
kehitetty perinteisestä terassilaudasta, ja se 
yhdistää suuritiheyksisen polyeteenimuovin 
ja puukuidun lujuuden läpitunkemattomaan 
kiinteästä muovista koostuvaan muoviin, joka 
suojaa ydintä naarmuuntumista, tahroja ja 
vaalenemista vastaan. Ulkokuoren ainutlaa-
tuinen pinta vaatii hyvin vähän kunnossapitoa. 
Terassilautojen painon ja materiaalinkulutuksen 
vähentämiseksi terassilaudassa on kuusi laudan 
läpi kulkevaa kanavaa.

UltraShield®-komposiittiterassilauta on 
valmistettu 95% kierrätysmateriaaleista.
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KOMPOSIITTITERASSILAUTA

MAHDOLLISUUS VALITA KUVIO KAUPAN 
PÄÄLLE
UltraShieldin pintakerros peittää terassilaudan 
kaikki sivut ja jokaisella terassilaudalla on kaksi 
erilaista pintatekstuuria; toinen on harjattu sileä 
ja vastapuolella hieman karkeampi puusyykuvio.

Voit käyttää puolta, joka sinulle parhaiten sopii!

25 VUODEN TAKUU*

Takuumme on yksi alan kattavimmista. 
Tarjoamme täydellisen 25 vuoden rajoitetun 
siirrettävän takuun* materiaalille ja olemme niin 
varmoja komposiittiterassilautamme suoritus-
kyvystä, että maksamme jopa työkustannuksista 
UltraShield-komposiittiterassilaudan vaihdon 
yhteydessä, kun vika on aiheutunut valmistus-
virheestä tai materiaalivirheestä.

*25 vuoden rajoitettu siirrettävä valmistajan takuu.

VÄRIT JA KUVIOT
Hopeanharmaa H1, sileä

Ipe H1, sileä Ipe H6, puusyy

Antiikki H1, sileä Antiikki H6, puusyy

Hopeanharmaa H6, puusyy

SKANDINAVISKA TRÄIM
PORT

KOM
POSIITTITERASSILAUTA

OY Skandinaviska Träimport AB  Laakerikatu 16  FI-15700 LAHTI/FINLAND  +358 3 882 5153  www.traimport.fi



ULTRALOCK®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Kiinnitys tapahtuu UltraLock® T-clips -järjestelmällä ja päät 
peitetään sen jälkeen laudan värisellä UltraShield®-
päätykappaleella. Terassilaudat on uritettu sivuilta, jotta 
kiinnikkeet pääsevät hyvin kiinnittymään. Järjestelmässä on 
kaksi ainutlaatuista kiinnikettä, yksi, joka lukitsee ja pitää 
laudan paikoillaan ja toinen, joka mahdollistaa laajenemisen ja 
supistumisen ehkäisten vinoutumista ja kieroutumista 
asennuksen jälkeen. Kahden kiinnikkeen yhdistelmä 
mahdollistaa sen suunnan määrittämisen, mihin päin 
laajeneminen ja supistuminen tapahtuu. Liuku- ja lukko-
kiinnike synnyttävät lautojen väliin 5 mm sauman.

UltraLock aloituskiinnike TC-5
Ruostumaton, mustaksi maalattu

HUOLTO

Lika ja roskat poistetaan parhaiten harjaamalla pehmeällä harjalla tai mopilla ja haalealla suopavedellä ja huuhtomalla 
sen jälkeen puutarhaletkulla. Parhaaseen tulokseen pääset harjaamalla lautojen pituussuuntaan. Puhdista huolellisesti 
lautojen saumavälit levän- tai homeenmuodostuksen ehkäisemiseksi. UltraShield voidaan puhdistaa korkeapainepesulla, 
mutta emme suosittele sitä. Tällöin tulee kuitenkin käyttää leveää suihkupäätä, josta saadaan enintään 1 500 psi paine 
vähintään 30 cm etäisyydellä terassilaudoista. Noudata suurta varovaisuutta käyttäessäsi korkeapainepesua, sillä se voi 
vaurioittaa ulkopintaa. Jää ja lumi voidaan sulattaa pois tavallisella maantiesuolalla joka sen jälkeen harjataan pois. On 
tosin olemassa riski, että suolasta jää valkoinen kerros terassilautojen pintaan. Tämä voidaan poistaa haalealla 
suopavedellä. Älä MILLOINKAAN käytä metallilapiota jään tai lumen poistoon UltraShield-pinnalta. Öljy, rasva ja 
ruoantähteet, joita on roiskunut laudoille, on välittömästi poistettava, jotta vältyttäisiin pysyviltä tahroilta. Käytä 
ensisijassa haaleaa suopavettä. Jos se ei toimi, käytetään yleispuhdistusainetta. Älä kuitenkaan milloinkaan käytä 
teräsvillaa, hankaussientä tai muuta työkalua, joka voi naarmuttaa terassilaudan ulkopintaa. Erilaisia homeita, sammalia 
ja leviä kehittyy vaihtelevassa määrin kaikille avoimille tasopinnoille, mikä on täysin luonnollista. Tämä tapahtuu, kun 
orgaanista materiaalia, kuten pudonneita lehtiä ja neulasia tai siitepölyä asettuu pintaan samalla, kun lämpötila ja ilman 
kosteus ovat otolliset pintakasvulle. Ei ole mitään keinoa täysin välttyä pintakasvustolta. Puhdista terassilaudat 
säännöllisin välein. Harjaa haalealla suopavedellä käyttäen pehmeää harjaa tai moppia ja huuhdo puutarhaletkulla. 
Huolehdi erityisesti siitä, että lautojen välisiin saumoihin ei jää roskia, jotka voivat aiheuttaa värjäytymistä. Komposiitti-
terassilaudoilla on taipumus imeä ja säilyttää lämpöä joutuessaan suoraan tai epäsuorasti alttiiksi korkeille lämpötiloille. 
Lämmönlähteet, kuten terassilämmittimet, grillit, avoimet tulisijat ja valolyhdyt, voivat vaurioittaa UltraShieldin 
ulkopintaa, ja siksi niitä tulee käyttää terassin pinnan läheisyydessä suurta varovaisuutta noudattaen vaurioiden 
välttämiseksi. Tehtäessä sementti- tai muuraustöitä UltraShield-terassipinnan läheisyydessä terassi on peitettävä 
peitteellä tai suojamuovilla. Sementinjätteet ja mineraalipöly, jotka kerääntyvät pintaan ja sekoittuvat sittemmin 
haihtuvan veden kanssa, aiheuttavat kuoren, jota voi myöhemmin olla hyvin vaikea poistaa.

UltraLock lukitusklipsi TC-2
Muovi, sis. ruostumattoman 55 mm ruuvin, 
mustaksi maalattu

UltraLock liukukiinnike TC-1
Ruostumaton, sis. ruostumattoman 55 mm 
ruuvin, mustaksi maalattu

UltraShield päätykappale
22,5 x 138 mm terassilaudan värin kanssa 
yhteensopivaa muovia
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TUOTENIMI   UltraShield® Komposiittiterassilauta
MATERIAALI  60 % Puukuitu
   39 % Polyeteeni
   1 % Liima
YMPÄRISTÖ  Valmistettu 95 % kierrätysmateriaaleista;   
   muovipulloista ja muista elintarvikepakkauk- 
   sista sekä sahanpurusta, hajotetuista   
   huonekaluista ja pakkauslavoista saatua 
   kierrätysmateriaalia.
TIHEYS   845 kg/m3 (2,63kg/jm)
TAIVUTUSKESTÄVYYS  26,3 N/mm2
ELASTISITEETTIMODUULI 2620 N/mm2
KOVUUS   Rockwell: 78,7 B HRB
   Brinell: 130 HB
LÄMMÖNJOHTOKYKY  0,19738 W/m K (EN12667)
TANGENTIAALINEN  0,0363 mm/m °C
LÄMPÖLAAJENEMINEN  
PALOTEKNINEN KÄYTTÄYTYMINEN Luokka EFL (EN 13501-1)
FORMALDEHYDILUOKKA ND (E1) (EN 717-1)
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