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TALA TÜÜP 40x40 mm (LxK) 

Asetage alumiiniumtaladest aluskonstruktsioon paika vastavalt 
Onewoodi paigaldusjuhendile.

Alumiiniumtalade jätkamisel tuleb talad ühendada spetsiaalse ühen-
dusplaadiga. 

Alumiiniumtalad paisuvad 10 ºC temperatuurierinevuse korral umbes 
0,23 mm. Suuremate pindade korral arvutage paisumine ja kokku-
tõmbamine hoolikalt enne kokkupanekut. 

Asetage tala paigaldusplaadile ja kinnitage see kaasaoleva poldi ja 
mutriga. Alumiiniumtalade jätkamisel tuleb jätta vähemalt 10-15 mm 
vahe talade, seinte või muude objektide vahele. 

Hea drenaaži ja ventilatsiooni võimaldamiseks, soovitame kasutada 
alumiiniumtalade all kummimatti 100x100x10 mm. Kummimatt aitab 
ka oluliselt vähendada löögihelisid.

Asetage kummimatt iga 500 mm järel pikisuunas alumiiniumtalade 
alla. 

Aslon®-i terrassi aluskonstruktsioonisüsteem on töötatud välja spetsiaalselt erinevate terrassiosade lihtsaks ja kii-
reks kokkupanekuks, millel on minimaalselt 3,5 mm kõrgused ja 8 mm sügavused sooned. 

Süsteem on valmistatud alumiiniumtaladest (40x40 mm/LxK) ja reguleeritava kõrgusega plastklambritest, millel on 
roostevabast terasest polt ja mutter. 
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Alumiiniumtalasid saab kinnitada 
betoonpinnale nurgakinnitusega.  
Puurimine näiteks betoonpõran-
dasse, plaaditud põrandasse või 
muudesse materjalidesse toimub 
teie enda vastusel. 

Alumiiniumtalasid saab kinnitada 
puidust või lehtpuidust vaikonst-
ruktsioonide külge nurgakinnitu-
sega. Kinnitusplaadi saab kinnitada 
alumiiniumtala külge kaasasoleva 
poldi ja mutriga. 

Kui alumiiniumtalasid ei ole võima-
lik kinnitada fikseeritud asendisse, 
tuleb ehitada mõõtmetelt stabiilne 
karkass. Ühendage alumiiniumtalad 
nurkadest nurgakinnituse klamb-
riga. Kasutage alumiiniumtalade all 
kummimatte. 

Kui alumiiniumtalad on paigas, pai-
galdage esimesele terrassilauale 
alustusklamber, mugavamaks pai-
galdamiseks soovitame kasutada 
kruvikeerajat.

Kui esimene terrassilaud on pai-
galdatud, asetage kinnitusklambrid 
alumiiniumtalade soonde. Veen-
duge, et mutri pikk külg paikneks 
alumiiniumtaladega pikisuunas. 

Kinnitusklamber püsib õiges asen-
dis tänu oma külgmistele tugedele. 
Libistage kinnitusklamber mööda 
alumiiniumtala kuni terrassilaua 
soonde.  Korrake seda protsessi 
kõigi järgnevate terrassilaudade 
puhul. Kinnitusklambri pingutami-
seks kasutage akutrelli ja eriotsikut. 
Ülepingutamise vältimiseks kasu-
tage akutrelli libistamisrežiimi.

ALUMIINIUMTALADE KINNITAMINE KARKASSI NURGA-
LIITE TEGEMINE

NB! Ärge kasutage alumii-
niumtalasid kunagi ripp- ega 
tugikonstruktsioonina. Erira-
kenduste korral võtke ühen-
dust oma edasimüüjaga. 

ALUSTAMINE

ONE WOOD | ALUMI INIUMKONS TRUK TSIOONIDE PAIGALDUSJUHEND V1

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD
Kasutage materjalide töötlemiseks 
alati sobivat kaitsevarustust; kaitse-
prille ja kõrvaklappe. Järgige elektri-
tööriista tootja ohutuseeskirju.  

Alumiiniumtalade töötlemiseks ka-
sutage käsisaagi, tikksaagi või järka-
missaagi. 
Oluline: kasutage õiget saetera; 
pidage nõu edasimüüjaga. 

Kinnitusklambrite pingutamiseks ka-
sutage käsitööriista või akutrelli.

NB! Eelistatavalt kasutage klambrite 
pingutamisel libistamisrežiimi; sõr-
metugevusest pingest piisab. 

Kinnitage klambrid poltide ja mut-
ritega vastavalt pakendis olevale 
juhendile. 




