Διανομή από

Οδηγίες εγκατάστασης κλειστής βάσης στήριξης στύλου με
ξύλινο ένθετο

Απαιτούμενα εργαλεία και
αναλώσιμα:
Για εγκατάσταση σε ξύλο:
•
•
•

4 - γαλβανισμένες βίδες άλεν
8 mm x 127 mm
4 - γαλβανισμένα παξιμάδια 8 mm
3 έως 6 - βίδες επίπεδης κεφαλής
4,2 mm x 25 mm

Για εγκατάσταση σε μπετόν:
•

3 έως 6 - βίδες επίπεδης κεφαλής
4,2 mm x 25 mm

Το κιτ περιλαμβάνει:
• 1 - βάση στήριξης
• 1 - ξύλινο στύλο 10 cm x 10 cm
• 4 - αγκύρια Wedge-Bolt™ 6,4 mm x 76 mm
• 4 - ροδέλες προστασίας 8 mm

Τα συστήματα συνθετικών κιγκλιδωμάτων Fiberon έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζονται με διάφορα υλικά και επιφάνειες δαπέδου. Προτού ξεκινήσετε
οποιοδήποτε έργο, πάρετε ένα αντίγραφο των τοπικών οικοδομικών κανονισμών και κατανοήστε το καλά. Οι απαιτήσεις του τοπικού οικοδομικού
κανονισμού θα υπερκεράζουν πάντοτε όλες τις προτεινόμενες διαδικασίες και τις μετρήσεις στις ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης.
Σημείωση: Η βάση στήριξης έχει σχεδιαστεί για ασφαλή τοποθέτηση σε μια δομή δαπέδου που πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι
απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για κάθε σημείο πώλησης του προϊόντος.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή στερέωση, συνιστάται το ξύλο ή το σκυρόδεμα να έχει πάχος τουλάχιστον 10 cm κάτω από το στήριγμα, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, επισκεφθείτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση fiberondecking.com.
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Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση fiberondecking.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.

Διανομή από

Οδηγίες εγκατάστασης κλειστής βάσης στήριξης στύλου με
ξύλινο ένθετο

Για εγκατάσταση σε ξύλο:
1

Προσδιορίστε την επιθυμητή θέση και το ύψος
του περιβλήματος στύλου από την επφιάνεια
του δαπέδου. Περικόψτε το περίβλημα στύλου
στο απαιτούμενο μήκος.
Εισαγάγετε το μη καθοδηγούμενο άκρο του
ένθετου του ξύλινου στύλου 10 cm x 10 cm,
εάν απαιτηθεί. Το ένθετο του ξύλινου στύλου
θα πρέπει να είναι περίπου 2,5-5 cm κοντύτερο
από το μήκος του περιβλήματος στύλου.

3

Ανοίξτε τέσσερις οπές 1 cm στις
επισημασμένες θέσεις, τρυπώντας μέσα
από τη σανίδα δαπέδου και τις σανίδες
ενίσχυσης. Εάν κριθεί απαραίτητο, ανοίξτε
μια οπή αποστράγγισης 1 cm μέσα από τη
σανίδα δαπέδου και τις σανίδες ενίσχυσης για
αποστράγγιση.
Ευθυγραμμίστε τις οπές της βάσης στήριξης
επάνω από τις διανοιγμένες οπές.
4

2

5

Εισαγάγετε το καθοδηγούμενο άκρο του
ένθετου του ξύλινου στύλου 10 cm x 10 cm
στη βάση στήριξης και ελέγξτε για τη σωστή
ευθυγράμμιση.
Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε μια σφήνα
κάτω από τη βάση, ώστε ο στύλος να είναι
κατακόρυφος και στέρεος. Εάν το ένθετο του
ξύλινου στύλου είναι χαλαρό μέσα στη βάση
στήριξης, στερεώστε το ένθετο του ξύλινου
στύλου με τρεις βίδες με επίπεδη κεφαλή 4,2
mm x 25 mm (δεν περιλαμβάνονται) στις τρεις
πλευρές της βάσης στήριξης μέσα από τις
προτρυπημένες οπές. Σφίξτε και στερεώστε
τις τέσσερις βίδες κάτω από τις σανίδες
ενίσχυσης με τη ροδέλα προστασίας 8 mm
(περιλαμβάνεται στο κιτ) και τα γαλβανισμένα
παξιμάδια άλεν 8 mm (δεν περιλαμβάνονται).
Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.
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Χρησιμοποιήστε τη βάση της βάσης στήριξης
ως πρότυπο και επισημάνετε τις οπές στις
τέσσερις γωνίες στην επιφάνεια δαπέδου. Εάν
κριθεί απαραίτητο, σημαδέψτε το εσωτερικό
του τετραγώνου του στηρίγματος στην
επιφάνεια του δαπέδου, για να δημιουργήσετε
μια οπή αποστράγγισης.

Περάστε γαλβανισμένες βίδες άλεν 8 mm x
127 mm μέσα από τις οπές του στηρίγματος
μέσα στις ανοιγμένες οπές και προσαρτήστε
μια ροδέλα και ένα παξιμάδι σε κάθε βίδα (οι
γαλβανισμένες βίδες και τα παξιμάδια δεν
περιλαμβάνονται) κάτω από το δάπεδο.
Αυτή τη φορά, σφίξτε τα παξιμάδια με το χέρι.

Ολισθήστε το περίβλημα στύλου (δεν
περιλαμβάνεται με τη βάση) επάνω από το
ένθετο ξύλινου στύλου 10 cm x 10 cm, ωσότου
έρθει σε επαφή με τη βάση της βάσης στήριξης.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ποδιές στύλου,
φροντίστε να ολισθήσετε την ποδιά στύλου
επάνω από το περίβλημα στύλου προτού
εγκαταστήσετε το κάτω κιγκλίδωμα.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση fiberondecking.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.

Οδηγίες εγκατάστασης κλειστής βάσης στήριξης στύλου με
ξύλινο ένθετο
Για εγκατάσταση σε μπετόν:
1

3

5

Χρησιμοποιώντας μια μύτη τρυπανιού
τοιχοποιίας 6,4 mm, ανοίξτε τις οπές στη
βάση από μπετόν σε βάθος τουλάχιστον 1,25
cm μεγαλύτερο από το μήκος των αγκυρίων
Wedge-Bolt 6,4 mm x 76 mm.

Προσδιορίστε την επιθυμητή θέση και το ύψος
του περιβλήματος στύλου από την επφιάνεια
του δαπέδου. Περικόψτε το περίβλημα στύλου
στο απαιτούμενο μήκος.
Εισαγάγετε το μη καθοδηγούμενο άκρο του
ένθετου του ξύλινου στύλου 10 cm x 10 cm,
εάν απαιτηθεί. Το ένθετο του ξύλινου στύλου
θα πρέπει να είναι περίπου 2,5-5 cm κοντύτερο
από το μήκος του περιβλήματος στύλου.

Προτού τοποθετήσετε τις βίδες, βεβαιωθείτε ότι
οι οπές είναι καθαρές, χωρίς σκόνη και ρύπους.
Ευθυγραμμίστε τις οπές της βάσης στήριξης
επάνω από τις διανοιγμένες οπές.
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Εισαγάγετε το καθοδηγούμενο άκρο του
ένθετου του ξύλινου στύλου 10 cm x 10
cm στη βάση στήριξης και ελέγξτε για τη
σωστή ευθυγράμμιση. Αν είναι απαραίτητο,
τοποθετήστε μια σφήνα κάτω από τη βάση,
ώστε ο στύλος να είναι κατακόρυφος και
στέρεος. Εάν το ένθετο του ξύλινου στύλου είναι
χαλαρό μέσα στη βάση στήριξης, στερεώστε
το ένθετο του ξύλινου στύλου με τρεις βίδες
με επίπεδη κεφαλή 4,2 mm x 25 mm (δεν
περιλαμβάνονται) στις τρεις πλευρές της βάσης
στήριξης μέσα από τις προτρυπημένες οπές.
6
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Χρησιμοποιήστε τη βάση της βάσης ως
πρότυπο και επισημάνετε τις οπές στις
τέσσερις γωνίες για τα αγκύρια Wedge-Bolt
(περιλαμβάνονται στο κιτ).
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Στερεώστε τη βάση στο μπετόν, όπως
απαιτείται από τους ισχύοντες οικοδομικούς
κανονισμούς. Εισαγάγετε τα τέσσερα αγκύρια
μπετόν Wedge-Bolt στις γωνιακές οπές
της βάσης. Αρχίστε να σφίγγετε τα αγκύρια
περιστρέφοντας δεξιόστροφα και ασκώντας
πίεση προς τα κάτω, προς τη βάση της βάσης
στήριξης. Έτσι θα εμπλακούν τα πρώτα
τμήματα του σπειρώματος, καθώς το αγκύριο
αρχίσει να προχωρά. Συνεχίστε τη σύσφιξη,
ωσότου η κεφαλή του αγκυρίου εδράσει στέρεα
επάνω στη βάση της βάσης στήριξης του
στύλου.
Επαναλάβετε για τους υπόλοιπους συνδετήρες,
διασφαλίζοντας ότι η βάση παραμένει
κατακόρυφη και στέρεα.

Ολισθήστε το περίβλημα στύλου (δεν
περιλαμβάνεται με τη βάση) επάνω από
το ένθετο ξύλινου στύλου 10 cm x 10 cm,
ωσότου έρθει σε επαφή με τη βάση της βάσης
στήριξης.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ποδιές στύλου,
φροντίστε να ολισθήσετε την ποδιά στύλου
επάνω από το περίβλημα στύλου προτού
εγκαταστήσετε το κάτω κιγκλίδωμα.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση fiberondecking.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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