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Przygotowanie podłoża

Montaż zalecany jest przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montażowe.
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące 
wynikiem wadliwego montażu.
Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować 
uszkodzenie materiału oraz miejsc ściśle związanych z miejscem montażu.
System tarasowy GlobalDeck przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na 
zewnątrz, zgodnie z przeznaczeniem. Nie może być używany jako materiał 
konstrukcyjny. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) 
materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na minimum 24 godziny. 
Zalecana temperatura podczas montażu od +10°C do +20°C.
Kompozyt można ciąć, wiercić i montować używając standardowych narzędzi do 
obróbki drewna.
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadu konstrukcji na poziomie 
minimum 1%, jednak biorąc pod uwagę specyfikę projektu i miejsca montażu, aby 
zapewnić prawidłowy odpływ wody.

Tarasy, schody, ścieżki komunikacyjne wykonane z systemów kompozytowych GlobalDeck montuje się na wcześniej 
przygotowanym podłożu, którego wykonanie powinno być zgodne z obowiązującą wiedzą i przepisami budowlanymi. 
Wykonanie podłoża odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wykonawcy, a podane poniżej informacje służą jedynie jako 
materiał informacyjny.
Instrukcja ta została przygotowana dla desek, legarów, oraz klipsów KT, KM, KW, TW, TS.
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Legar

Podłoże betonowe

Max 40,0 cm

Legar

Otwór pilotażowy

Kołek rozporowy

Podłoże

Legar

Podłoże

Max 60,0 cm pomiędzy

kołkami rozporowymi

Legar
Ściana

Min. 1,0 cm dylatacji

pomiędzy legarami i ścianą

Przerwa min. 1,0 cm

Zakładka min. 50,0 cm

Montaż legarów - podłoże twarde, betonowe, żelbeton
Rozstaw legarów względem siebie, nie powinien przekraczać 40cm, dopuszcza się montaż w rozstawie mniejszym niż 40cm 
jeżeli wymaga tego projekt. Legary należy przymocować do podłoża przy pomocy kołków rozporowych (kołki rozporowe nie są 
dołączone do systemu GlobalDeck).
Przed przymocowaniem legarów do podłoża należy wykonać otwór pilotażowy w podłożu oraz legarze, dobrany do stosowanego 
kołka rozporowego.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania legarów do podłoża nie może przekraczać 60cm, jeżeli wymagane 
będzie mocowanie częściej, należy wykonać to tak aby nie osłabić konstrukcji legara.
Legary przy elementach trwałych tj. ściana należy montować z przerwą dylatacyjną minimum 1,0cm.

Przy czołowym łączeniu legarów należy zastosować przerwę dylatacyjną minimum 1,0cm, lub zastosować mijanie się legarów z 
zakładką nie mniejszą niż 50cm. Między legarami należy zachować dylatację minimum 1,0cm.



Legar

Deska tarasowa ułożona
prostopadle względem legarów

Klips startowy
Ściana

Legar

Klips
startowy

Wkręt

Klips środkowy
KM Dylatacja pomiędzy deskamimin. 0,5 cm

Dylatacja pomiędzy
ścianą, a końcem 
deski min. 1,0 cm

Ściana

Montaż desek
Deski tarasowe mocuje się za pomocą klipsów i wkrętów montażowych do legarów wchodzących w skład systemów 
kompozytowych GlobalDeck:
 • klips środkowy,
 • klips startowy,
 • wkręt,
Deski należy układać prostopadle do legarów.
Podczas montażu desek należy zwrócić uwagę na znacznik umiejscowiony na bocznej stronie deski. Wskazuje on kierunek 
obróbki desek i w przypadku wszystkich desek musi być skierowany zawsze w tą samą stronę. W przypadku zamontowania 
jednej lub kilku desek ze znacznikiem odwrotnie niż pozostałe deski ich odcień może wydawać się jaśniejszy lub ciemniejszy od 
pozostałych, ze względu na inny kąt odbicia światła. 
Przed zamontowaniem pierwszej deski należy przykręcić do legarów klipsy startowe, uwzględniając odpowiednią dylatację i 
montaż listew wykończeniowych.

Wkładamy deskę dolnym piórem w klips startowy, a następnie dociskamy deskę i przykręcamy drugą krawędź deski za pomocą 
klipsa środkowego KM.
W przypadku klipsów KW, TS, TW należy wstępnie przykręcić klips (z luzem pomiędzy legarem a klipsem), następnie wsuwamy 
deskę i kolejno dokręcamy klipsy tak aby śruby mocujące nie obróciły się w legarze.
Jeżeli konieczne jest połączenie czołowe desek należy pomiędzy nimi pozostawić dylatację minimum 0,5cm. Końce desek muszą 
znajdować się na oddzielnych legarach i zostać zamocowane za pomocą oddzielnych klipsów środkowych.

Przerwa dylatacyjna pomiędzy deskami, a murem uzależniona 
jest od szerokości tarasu. Powinna być określona przyjmując 
0,1cm na każdy kolejne 100cm bieżących deski. Minimalna 
dylatacja z uwzględnieniem listew wykończeniowych powinna 
wynosić 1,0cm.



Zwis deski
max 2,0 cm

DeskaWkręcenie
wkręta
w otwór

Legar

Ważne informacje
Deski kompozytowe można zaimpregnować środkami dedykowanymi przez producenta i przeznaczonymi do konserwacji 
systemów kompozytowych.
W celu zapewnienia odpowiedniego odpływu wody oraz przepływu powietrza należy nie dopuszczać do zatykania się 
powierzchni/szczelin pomiędzy deskami.
Kompozyt czyści się przy użyciu domowych środków czystości i preparatów przeznaczonych do kompozytów WPC.
Do czyszczenia kompozytu nie stosuje się maszyn czyszczących.
Plamy z tłuszczu lub oleju usunąć natychmiast po ich powstaniu, nie dopuszczając do ich wyschnięcia. Używać łagodnych 
środków czyszczących.
Nie należy stosować rozpuszczalników i innych środków żrących.
W pierwszych miesiącach użytkowania profile kompozytowe zmieniają kolor i odcienie, co jest naturalnym etapem sezonowania 
(np. zmiana koloru włókien drewna na kolor żółty). Nie jest to wadą produktu. Tempo i skala procesu stabilizacji koloru są 
uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w miejscu użytkowania. Aby uzyskać naturalny efekt, deski należy 
wymieszać przed zamontowaniem.
Wszystkie przedstawione rysunki, przekroje i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu 
produktów.

Końce desek tarasowych powinny być podparte legarem i do niego przykręcone za pomocą klipsa montażowego. Dopuszcza się 
zastosowanie zwisu deski bez podparcia maksymalnie 2,0cm.
Ostatnią deskę mocujemy do legarów za pomocą wkrętów przykręcanych pod kątem ok. 45-60°.
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