Terasová prkna OMNIDECK
– přirozená jako dřevo, odolná jako plast
Terasová prkna Omnideck jsou vyrobena z homogenní směsi
dřeva a plastu v kombinaci nejlepších vlastností obou materiálů
Polymer, který je použit v prknech Omnideck je 100% HDPE
(vysokohustotní polyethylen).
Díky jeho výborným vlastnostem mohou být realizovány projekty,
ve kterých nebylo možno použít dřevo.
Nekonečné konstrukční možnosti vycházejí z široké palety aplikací.
Jedinečná kombinace dřeva a plastu garantuje dlouhou životnost.
Z důvodu vysoké odolnosti proti vlhkosti materiál nebude degenerovat jako dřevo.
Omnideck je absolutně odolný hnilobě,neštípe se a nerozkládá.
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Podlahové desky
Podlahové desky dostupné v barvách Sahara Brown, Canyon Red, Tobacco Brown, Dark
Brown and Caviar Black.
Omnideck si udržuje typický vzhled dřeva. Kombinací dřeva a plastu vyžaduje konečný produkt
jen velmi malou údržbu.

Mnoho výhod
kombinací nejlepších vlastností dřeva a plastů nabízí omnideck následující
výhody:
+ prkna se neštípou, takže netvoří nebezpečné třísky, nelámou se a nevlní
+ prkna nevyžadují žádné ochranné nátěry, moření či olejování, jsou nenáročné na
údržbu
+ udrží si vzhled i po letech používání, jsou stálobarevná a odolná účinkům UV záření
+ nepřitahují hmyz
+ nepodléhájí hnilobě a rozkladu
+ výborná odolnost vodě a vlhkosti
+ snadná, přesná a rychlá instalace pomocí omnideck podlahových klipů
+ možné zpracovávat pomocí klasických nástrojů na dřevo
+ přirozený vzhled přírodního dřeva
+ podlaha neklouže, ať suchá či mokrá
+ barvy mírně vyblednou krátce po instalaci, právě jako přírodní dřevo
+ není škodlivý životnímu prostředí : podlahové desky jsou kompletně recyklovatelné
+ neobsahuje škodlivé látky
+ absolutní volnost designu

Instalace
Díky vhodně navrženým instalačním klipům ušetříte při
instalaci podlahy až polovinu času.
K uzavření dutin každého podlahového proﬁlu jsou
dodávány záslepky, které jsou dostupné v 5 barvách.

Otázky a odpovědi
Proč vybrat omnideck místo dřeva?
Na rozdíl od dřeva má Omnideck výbornou odolnost vůči vodě,
chemikáliím a hmyzu.
Omnideck nevyžaduje údržbu, speciální nátěry ani olejování
a moření jako dřevo.
Navíc Omnideck má výhodu, že se neštípe a netvoří se třísky.
Nehnije a nechátrá.
Z důvodů lepších vlastností Omnideck nyní může být vyráběn
v široké řadě různých tvarů a barev.

Obsahuje omnideck nějaké nebezpečné látky?
Při výrobě produktu omnideck nejsou použity žádné toxické látky, které by byly škodlivé
životnímu prostředí. Podlahové desky omnideck jsou kompletně recyklovatelné.

Jsou desky omnideck kluzké?
Díky svojí povrchové struktuře mají desky omnideck protiskluzový povrch.

Jaké nářadí by mělo být použito při instalaci podlahových prken omnideck?
Instalace produktu nevyžaduje speciální nářadí. Desky mohou být zpracovávány standardním pracovním nářadím na dřevo pro vrtání, řezání a hoblování.

Může být omnideck použit jako trám nebo nosník?
Omnideck nemůže být použit jako nosná konstrukce. Speciální nosníky se v současné
době vyvíjejí.

Může být omnideck instalován přímo na rovnou nosnou plochu?
Tento zůsob instalace není vhodný. Doporučujeme, aby nosiče
byly podepřeny betonovými podpěrami. Je nutno zajistit proudění
vzduchu pod podlahou.

Měla by být prkna Omnideck předvrtána před připevněním
vruty?
Při použití vrutů doporučujeme předvrtání desky, aby bylo umožněno
jejich maximální zapuštění.
Pro rychlou, jednoduchou a správnou instalaci podlahy,
doporučujeme použít náš systém se skrytými upevňovacími prvky.

Je možné čistit desky omnideck proudem
vody?
Ano. Abychom předešli poškození povrchu, doporučujeme maximální tlak vody 80
Barů. Je důležité při čištění dodržovat směr drážek. Vždy použijte široký proud vody.
Jestliže je to nutné, je možné použít jemné činidlo.

Jaký je vliv slané vody na desky omnideck?
Omnideck je odolný slané vodě a jejímu působení, je vhodný pro aplikace, kde je
produkt v pravidelném kontaktu se slanou nebo sladkou vodou (pontony, doky, mola)

Je možno desky omnideck natírat nebo olejovat?
Ačkoliv desky Omnideck nevyžadují žádnou povrchovou péči, je možné je natírat pro
dosažení jiných odstínů. Před nátěrem je doporučeno desky na čas vystavit působení
povětrnostních vlivů (cca 12 týdnů)

INSTALACE A MONTÁŽ

Před instalací
Před instalací se doporučuje desky vybalit na 48 hodin, aby se mohly přizpůsobit okolním teplotním podmínkám. Skladujte na rovné ploše, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Je nutné respektovat roztažnost materiálu, proto je důležité zajistit dilatační mezeru mezi jednotlivými deskami.
Neinstalujte desky při teplotách pod 0 ºC.

Krok 1
Pro správnou instalaci omnideck desek je důležité, aby povrch, na který budete instalovat svoji podlahu, byl
rovný a stabilní. Aby jste docílili pevného povrchu, naneste pro vyrovnání terénu minimálně 10 cm silnou
vrstvu betonu.

1a) Použijte Omnideck nosníky a připevněte
je do betonu

1b) rám z tvrdého dřeva (třída 1): 150x50 mm

Jiná použití: (střechy, ochozy rybníků a bazénů, terasy)
V těchto případech je nutné zkonstruovat pevný rám z tvrdého dřeva (tvrdé dřevo o životnosti třídy 1)
např.150 x 50 mm. Zvýšenou pozornost věnujte dodržení vzdálenosti mezi jednotlivými příčníky: maximum
35 cm (pro komerční použití, kde se podlaha více namáhá, doporučujeme distanční mezeru maximálně
30 mm)
Omnideck desky mohou být připevněny do rámu z tvrdého dřeva pomocí klipů. V tomto případě je také
nutné desky podepřít každých 30–35cm.

Vždy dodržte dostatečný prostor pro ventilaci pod podlahou
Položte dřevěný rám na EPDM pásy nebo díl z PVC, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu
a drenáž pod terasou. Tímto způsobem instalace je možno se vyhnout vlhkosti pod podlahou.
Během instalace podlahy vytvořte úhel sklonu (5 mm/bm) pro lepší drenáž.

Instalace omnideck nosníků:

Nosníky se k podkladové vrstvě připevňují pomocí vrutů a zatloukacích hmoždinek. Předvrtání je nutné.
Dodržte distanční mezeru mezi nosníky a objektem (minimum 10 mm).
Při připevňování nosníků do podpůrného podkladu dodržujte pravidelnou vzdálenost − max. 1 m a vždy
začínejte a končete na jejich koncích.
Prostor mezi jednotlivými nosníky nevyplňujte z důvodů cirkulace vzduchu pod deskami.
Pro dostatečnou drenáž doporučujeme instalovat nosníky paralelně s úhlem sklonu podlahy.

Doporučené maximální distanční
mezery mezi nosníky jsou:

Dodržujte distanční mezery mezi nosníky během jejich instalace!
Pokud bude podlaha intenzivně používaná ( komerční využití), měl by být rozestup mezi nosníky maximálně
30 cm.

Instalace rámu z tvrdého dřeva.
V těchto případech je nutné zkonstruovat pevný rám z tvrdého dřeva (tvrdé dřevo o životnosti třídy 1) např.
150x50 mm. Zvýšenou pozornost věnujte dodržení distance příčníků: maximum 35 cm ( pro komerční použití, kde se podlaha více namáhá doporučujeme distanci maximálně 30 cm).

Položte dřevěný rám na EPDM pásy nebo díl z PVC, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduch a drenáž pod terasou. Tímto způsobem instalace je možno se vyhnout vlhkosti pod podlahou.
Během instalace podlahy vytvořte úhel sklonu (5 mm/bm) pro lepší drenáž.
Omnideck desky mohou být připevněny na rám z tvrdého dřeva pomocí klipů.

Krok 2 : Připevňování desek k nosníkům
Přišroubujte desky ke každému
nosníku. Předvrtání je nutné. Je
důležité, aby desky byly podepřeny
nosníkem na každém svém konci.
Dodržujte distanční mezeru mezi
deskami a stavebními konstrukcemi (10 mm).
Další instalace desek
Dodržujte distanční mezeru mezi
jednotlivými deskami 5 mm.

Tip : použij malé distanční proužky
Použijte Omnideck montážní systém
s klipy. Klipy přivrtávejte na každý
nosník.

Instalace 2 desek konci k sobě
Dodržujte následující pokyny:
– maximální doporučená délka desek je
3 m, v kombinaci s příslušnými nosníky
– konec každé desky musí ležet na nosníku
– k zajištění dilatace desek ve správném
směru je nutno přišroubovat desku jak
je vidět na detailu
– nezbytná vzdálenost od pevných konstrukcí musí být 10 mm
– nezbytná vzdálenost mezi konci jednotlivých desek musí být 8 mm
Jestliže má podlaha, kterou budete instalovat, šířku nebo délku delší než 10 m, doporučujeme pracovat
v oddělených segmentech.
Instalace desek tzv. „kostkovaným vzorem“ je možné za podmínek, že každá deska bude podepřena nosníkem na každém svém konci. Doporučovaná mezera mezi jednotlivými nosníky musí být taktéž dodržena.

Instalace jednotlivých desek
Dodržujte následující pokyny:
– maximální doporučená délka desek je
4 m, v kombinaci s příslušnými nosníky
– konec každé desky musí ležet na nosníku
– k zajištění dilatace desek ve správném
směru je nutno přišroubovat desku − jak
je vidět na detailu
– nezbytná vzdálenost od pevných konstrukcí musí být 10 mm

Instalace poslední desky
Nutno přišroubovat desku pomocí šroubů jak je vidět na detailu. Předvrtání nutné.

Krok 3 Dokončení instalace desek Omnideck
K uzavření dutin každého podlahového proﬁlu použijte Omnideck záslepky.
Připevnění záslepek je doporučeno pomocí lepidla – univerzální vysoce elastické.
K zakončení stran proﬁlů použijte krycí lišty. Krycí lišty přišroubujte pomocí vrutů přímo do nosníků (každých
30 cm).
Nezbytná dilatace 10 mm, jak je vidět na detailu.
Nedoporučujeme uzavřít všechny strany podlahy. Nejméně jedna strana by měla zůstat otevřená (na konci
nosníků) z důvodu cirkulace vzduchu pod podlahou.
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