
PROFIILIT JA MITAT

Terassilauta 21 x 145 mm Sileä / Uritettu

PERUSTIEDOT

• Lankeavat pituudet: 1,85 - 4,85m
• Kuivattu
• Riittoisuus: noin 6,7 jm/m2
• Sertifiointi: FSC® C012031

DIPTYREX ODORATA

Cumaru, jota kutsutaan myös Brasilian teakiksi, 
on erittäin kovaa ja kestävää puuta, jolla on
tasainen rakenne ja jonka väri voi vaihdella 
tummanruskeasta ruskeaanja jossa voi esiintyä 
myös punertavaa tai violettia sävyä. Joskus siinä 
voi esiintyä myös kellertäviä tai vihertävän-
ruskeita raitoja.

Cumarusta rakennettu puinen terassi antaa ylel-
lisen vaikutelman ja on valinta sinulle, joka et 
halua tehdä kompromisseja ulkonäön, laadun 
tai luonnollisen kestävyyden suhteen. Oikein 
hoidettuna Cumaru-terassilattia vain kaunistuu 
vuosien myötä. Cumaru-terassilauta on täysin 
orgaanista materiaalia, jolla on luonnollinen 
vastustuskyky lahoamista vastaan ilman 
minkäänlaisia myrkyllisiä lisäaineita. Cumaru 
on siis erityisen hyvä valinta silloin, kun ihmiset 
– ja ennen kaikkea lapset- joutuvat suoraan
kosketukseen terassin lattian kanssa.
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DIPTYREX ODORATA

CUMARU-TERASSILAUTASKANDINAVISKA TRÄIMPORT

SERTIFIOITU PUU
Sertifioitu puu merkitsee kestävää 
ja oikeudenmukaista metsänhoitoa.

Skandinaviska Träimport toimittaa 
ympäristö- ja oikeudenmukaisuus-
sertifioitua 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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ASENNUS
Suositeltava koolausväli on enintään 500 mm 21 
mm:n terassilaudoille. Asenna laudat vähintään 
6 mm:n välein. Varmista hyvä ja jatkuva ilman-
kiertovalmiin terassin alla ja sen läpi. Jätä vähintään 
15 mm:n ilmarako laudan ja talon seinän väliin sekä 
kiinteiden asennusten ympärille. Jos laudoista raken-
nettava kansirakenne on suuri, voi olla tarpeen jättää 
tätä suurempi ilmarako. Terassilaudan alapinnan 
on oltava vähintään 300 mm:n etäisyydellä maan-
pinnasta. Pystypintojen peitelaudat tulee asentaa 
niin, että niiden väliin jätetään leveä rako ja alimpana 
oleva peitelauta on vähintään 200 mm:n etäisyydellä 
maanpinnasta. Asenna terassilaudat niin, että vietto 
talon rungosta poispäin on vähintään 1 cm laudoi-
tuksen jokaista neljää metriä kohti.  Suosittelemme 
käytettäväksi tiivistymätöntä bitumialuskaistaamme 
terassin runkorakenteen ja Cumaru-terassilautojen 
välissä suojaamaan lyhytikäisempää koolausta 
ennenaikaista lahoamista vastaan.

CUMARU-TERASSILAUTOJEN KIINNITYS
21 mm:n Cumaru-terassilaudan kiinnitykseen suosi-
tellaan A4-tyyppisiä haponkestäviä terassiruuveja, 
joiden pituus on vähintään 65 mm.
 
Käytä esiporauksessa poranterän läpimittaa, joka 
mahdollistaa ruuvin vapaan liikkumisen reiässä ja 
senkkaa ruuvinpäälle kolo välttääksesi säleitä ruuvin-
pään ympärillä. Esiporaus on tehtävä vain terassilau-
taan, ei alla olevaan koolaukseen. Ruuvaa jokainen 
terassilauta aina täysin valmiiksi ennen seuraavan 
laudan kiinnityksen aloittamista. 

Cumaru -terassilautojen päissä on toimitettaessa 
suojavahausjoka estää halkeilua varastoinnin aikana. 
Asennuksen yhteydessä laudat on sahattava päistään 
suorakulmaisiksi ja asennus on tehtävä siten, että 
laudat, joissa on kuivauksen aikana mahdollisesti 
syntyneitä pintahalkeamia, joko lyhennetään tai 
asennetaan halkeama puoli alaspäin.

Puu elää ilman kosteuden mukaan. Kuivat terassilau-
dat 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 
lautojen välisen ilmaraon. 

PINTAKÄSITTELY JA KUNNOSSAPITO
Huuhtele laudoitus asennuksen jälkeen vedellä 
vähentääksesi riskiä, että porankärkien ja ruuvien 
teräsjäämät aiheuttavat tahroja, joita ei voida poistaa. 
Cumaru-terassilautoja ei tarvitse käsitellä. Jos laudat 
jätetään käsittelemättä, ne muuttuvat ajan kuluessa 
hopeanharmaiksi. Myös luonnolliset värivaihtelut 
tasaantuvat silloin. Terassilauta voi reagoida sen 
pinnalle jäävään likaan, jolloin siihen voi syntyä 
tahroja. puhdista terassilaudat säännöllisesti 
mahdollisimman hellävaraisella tavalla, älä 
milloinkaan pese lautoja painepesurilla.

SÄILYTYS 
Säilytä puutavara viileässä paikassa tasaisella alustalla 
suoran auringonvalon ulottumattomissa. Peitä puuta-
vara ja varmista, että ilma vaihtuu hyvin peite-
materiaalin alla ja että puutavara on riittävän 
korkealla maasta. Jotta voitaisiin välttää materiaalin 
suurimittainen eläminen ennen asennusta, 
puutavarapaketin pakkausnauhaa ei tule irrottaa 
ennen puutavaran asennuksen aloittamista. 
Puutavaraa ei tule myöskään säilyttää liian kuivassa 
ympäristössä. Varastoi irralliset terassilaudat 
kiristysliinoilla yhteen sidottuna.

PUUMATERIAALIN LAATU
Cumaru -terassilauta on luonnonmukainen materiaali, 
jossa voi esiintyä vähäisiä virheitä, kuten hyönteisten 
aiheuttamia jälkiä, kuperoitumista, käyryyttä, halkeil-
ua, läiskiä ja värisävyjen vaihteluita. Jokainen terassi-
lautaon ulkonäöltään ainutlaatuinen ja mahdolliset 
läiskät ja värisävyvaihtelut tasaantuvat ajan myötä. 
Jotkin laudat tai niiden kohdat voivat tuntua karheilta. 
Karheat kohdat voidaan poistaa hiomalla niitä kevy-
esti hienolla hiomapaperilla (120), joka on kiinnitetty 
hiontatyynyyn tai hiomakoneeseen.

Uutena Cumarulla voi olla voimakas tuoksu, tämä 
tuoksu kuitenkin katoaa jonkin ajan kuluttua. Uima-
altaiden läheisyydessä puu, suola, kloori ja ruuvit 
voivat reagoida keskenään, minkä seurauksena 
kiinnikkeiden ympärillä voi esiintyä hapettumista 
ja värjäytymiä. Tämä on luonnollinen reaktio, eikä 
sitä katsota virheeksi. Jos jokin esine on laudoituksen 
päällä pitkään samassa kohdassa, tähän kohtaan voi 
syntyä värimuutoksia esineen alapuolella olevan pu-
utteellisen ilmankierron vuoksi. Laudoissa voi esiintyä 
vähäisiä virheitä, kuten joitain pieniä epätäydellisesti 
höylättyjä kohtia ja kuljetuksesta tai pakkauksesta 
aiheutuneita jälkiä. 

KIERRÄTYS
Cumaru-jäämät kierrätetään puujätteenä.

LISÄTARVIKKEET
Träimport tarjoaa ruuveja, lisävarusteita ja työkaluja, 
jotka soveltuu erityisesti kovapuisten terassilautojen 
asennukseen.

TARVIKKEISTA ON LISÄTIETOJA OSOITTEESSA  - 
www.traimport.fi/tarvikkeet/

CUMARU-TERASSILAUTA
Asennus ja varastointi
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