SKANDINAVISKA TRÄIMPORT

BANGKIRAI-TERASSILAUTA

BANGKIRAI SHOREA LAEVIS
Bangkirai terassilauta on ainutlaatuista kovapuuta, joka on kaunista, ajatonta ja luontaisesti
kestävää.

SERTIFIOITU PUU

Terassilauta
Terassilauta
Terassilauta
Terassilauta
Tolppa		

21 x 145 mm
28 x 145 mm
45 x 145 mm
45 x 201 mm
90 x 90 mm

Uritettu/Sileä
Uritettu/Sileä
Uritettu/Sileä
Uritettu/Sileä
Uritettu

PITUUDET
Tuotteet toimitetaan vakiopituuksissa, jotka
vaihtelevat välillä 3,05-4,88 metriä seuraavasti:
3,05 / 3,35 / 3,65 / 3,96 / 4,26 / 4,57 / 4,88m

LAATU
Bangkirai-terassilautaa ei tarvitse pintakäsitellä.
Jos lautaa ei pintakäsitellä ja se puhdistetaan
säännöllisesti, siitä tulee ajan myötä kauniin
hopeanharmaa ja se sulautuu luonnonmukaisesti
ympäristöönsä.

Sertifioitu puu merkitsee kestävää
ja oikeudenmukaista metsänhoitoa.
Skandinaviska Träimport toimittaa
ympäristö- ja oikeudenmukaisuussertifioitua puuta. Sertifioidun puun käyttö lisää
puuraaka-aineen arvoa ja parantaa vastuullisen
metsän-hoidon mahdollisuuksia ympäristön
hyväksi, niille ihmisille, jotka ovat riippuvaisia
metsästä saatavista tuloista.
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Bangkirai, jota joskus kutsutaan nimellä Kirai,
on erittäin kestävää ja oksatonta kovapuuta,
väriltään tasaisen ruskeaa tai punaruskeaa, ja se
luo loistokkuuden tunteen. Bangkirai terassilauta on oikea valinta hänelle, joka ei halua
tehdä kompromisseja ulkonäön, laadun tai
luonnollisen kestävyyden suhteen. Oikein
hoidettuna Bangkiraista valmistettu terassi vain
kaunistuu kaunistumistaan vuosien myötä.
Terassilauta on täysin orgaanista materiaalia,
jolla on luontainen vastustuskyky lahoamista
vastaan ilman minkäänlaisia lisäaineita.
Bangkirai on siksi erityisen hyvä valinta silloin,
kun joudumme - ennen kaikkea lapset
joutuvat - suoraan kosketukseen terassilattian
kanssa.

PROFIILIT JA MITAT

BANGKIRAI-TERASSILAUTA
Asennus ja säilytys

ASENNUS

Suositeltava koolausväli on enintään 500 mm 19 – 21
mm puutavaralle ja enintään 600 mm 28 mm terassilaudoille. Asenna laudat vähintään 5 mm välein.
Huolehdi hyvästä ja jatkuvasta ilmankierrosta valmiin
terassin alla ja sen läpi.

BANGKIRAI-TERASSILAUTOJEN KIINNITYS

Kovapuisen terassilaudan kiinnitykseen suositellaan
A4-tyyppisiä haponkestäviä terassiruuveja mitoiltaan
vähintään 55 mm 21 mm terassilaudoille ja 65 mm 28
mm terassilaudoille. Käytä esiporauksessa poranterän
läpimittaa, joka mahdollistaa ruuvin vapaan
liikkumisen reiässä ja upota ruuvinpää välttääksesi
säleitä ruuvinpään ympärillä. Esiporaus on tehtävä
vain terassilautaan, ei alla olevaan koolaukseen.
Työssä kannattaa käyttää senkkaavaa poranterää.

DRILLFIX A4 – ITSEPORAUTUVA RUUVI

Skandinaviska Träimport tarjoaa itseporautuvan
terassiruuvin kovapuille, joka säästää aikaa ja rahaa.

Asennuksen yhteydessä laudat on sahattava päistään
suorakulmaisiksi ja asennus on tehtävä siten, että
suojavahalla varustetut laudat, joissa on kuivauksen
aikana mahdollisesti syntyneitä halkeamia, ei
asenneta pintaan.
Puu elää ilman kosteuden mukaan. Kuivat terassilaudat turpoavat leveyssuuntaan joutuessaan
kosteuden vaikutuksen alaiseksi ja kuivaamattomille
laudoille käy päinvastaisesti kuivissa olosuhteissa.
Tarkista aina lautojen leveys ennen asennusta.
Puutavara, joka alittaa ohjearvot, vaatii asennuksessa
suuremman ilmaraon.

PINTAKÄSITTELY JA KUNNOSSAPITO

Bangkiraita ei tarvitse käsitellä. Jos lauta jätetään
käsittelemättä, siitä tulee jonkin alan kuluttua
hopeanharmaa. Myös luonnonmukaiset
värimuunnokset tasaantuvat silloin.
Puhdista terassilaudat säännöllisesti mahdollisimman
hellävaraisella tavalla, älä milloinkaan pese lautoja
painepesurilla.

MUODON PYSYVYYS JA SÄILYTYS

Varastoi puutavara viileässä paikassa suoran
auringonvalon ulottumattomissa. Materiaalin
suurimittaisen elämisen välttämiseksi ennen
asennusta puutavaraa ei tule säilyttää liian kuivassa
ympäristössä.
Itseporautuva DrillFix ruuvimme on ruostumatonta ja
haponkestävää terästä (A4) ja on suunniteltu
erityisesti 21 x 145mm Bangkirai-terassilaudan
helppoon kiinnittämiseen.

Bangkirai-kovapuinen terassilauta on
luonnonmukainen materiaali, jossa saa tapahtua
pienimuotoista halkeilua ja esiintyä vähäisiä
hyönteisten aiheuttamia jälkiä ja värimuunnelmia.
Joitakin pieniä täyttämättömiä höylättyjä kohtia ja
värin puuttumista voi esiintyä.

Bangkirai toimitetaan varustettuna lautojen päiden
suojavahauksella, joka ehkäisee halkeamista
varastoinnin aikana.
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DrillFix A4 on itseporautuva ja säästää aikaa, koska
esiporausta ei tarvita. Tämä tekee terassin
asennuksesta nopeampaa ja säästää samanaikaisesti
rahaa. Saatavilla koossa 5,5 x 65 mm kuluttajaystävällisessä 200 ruuvia/laatikko -pakkauksessa.

LAATU

