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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

SORTIMENT  
TERASE

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE 
ȘI ÎNTREȚINERE



 
LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

CONSTRUCŢIE
LEMN - LEMN

01 LEMN - LEMN PRINDERE VIZIBILĂ (BAGHETA DISTANŢATOARE)

Necesar pe m2

01 LEMN – LEMN (VIZIBILĂ)

Podele terasă 8 M1

Terrassotec / Hapatec 40 BUC 1,2

Baghetă Distanţatoare 4 BUC 2

Şurub terasă 4 x 38 / 4 x 40 10 BUC 2

Substructură de lemn 2,5 M 2

Izolaţie EPDM 6 BUC 2, 3

LISTA DE VERIFICARE 
La baza acestor calcule este o pardoseală cu o lăţime de 120 mm. 
Prin urmare, cantităţile sunt calculate doar orientativ, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră 
sunt dependente atât de lăţimea cât şi de forma terasei. 

DESCRIEREA MONTAJULUI
Acest tip de montaj oferă o structură solidă terasei. Atât elementul 
de distanţare cât şi izolaţia generează o protecţie pentru lemnul 
de construcţie. Datorită elementului de distanţare este asigurată 
o ventilaţie între pardoseală şi substructură, astfel fiind evitată  
păstrarea umezelii. Izolaţia EDPM previne contactul direct cu 
solul iar pe deasupra are un efect de absorbţie a zgomotului. 

În funcţie de tipul de lemn se foloseşte, pentru înşurubarea 
podelelor de lemn, fie un şurub Terrassotec fie unul Hapatec. 
Pentru stabilirea lungimii orientative a şurubului este folosită de 
2,5 x grosimea podelei unde mai trebuie luată în considerare 
şi înălţimea elementului de distanţare. (2,5 x Grosime podea 
+ înălţimea elementului de distanţare). Este recomandată  
pre-găurirea podelei. 

1 Pentru o lăţime a podelei de 120 mm
2 La o distanţă de substructura de circa 400 mm; calcul: Distanţa Substructură = 20 x grosime podea
3 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 500 mm (recomandat la o substructură de lemn)

DESCRIERE:

1. Podele terasă
2. Şurub  

Terrassotec / Hapatec
3. Bagheta distanțatoare 

(Clemă distanțatoare)
4. Şurub terasă  

4 x 38 / 4 x 40
5. Substructură de lemn
6. Izolaţie EPDM  

(Picior reglabil)

2

3

4

5

6

1
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LISTA DE VERIFICARE 
La baza acestor calcule este o pardoseală cu o lăţime de 120 mm. 
Prin urmare, cantităţile sunt calculate doar orientativ, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră 
sunt dependente atât de lăţimea cât şi de forma terasei. 

Necesar pe m2

02 LEMN – LEMN (VIZIBILĂ)

Podele terasă 8 M1

Terrassotec / Hapatec 40 BUC 1,2

Clemă distanţatoare 20 BUC 1,2

Substructură de lemn 2,5 M 2

Izolaţie EPDM 6 BUC 2, 3

DESCRIEREA MONTAJULUI
Acest tip de montaj oferă o structură solidă terasei. Atât elementul 
de distanţare cât şi izolaţia EPDM generează o protecţie pentru 
lemnul de construcţie. Datorită clemei distanţatoare este 
asigurată o ventilaţie între pardoseală şi substructură, astfel fiind 
evitată păstrarea umezelii pe o perioadă mai lungă de timp. 
Izolaţia previne contactul direct cu solul iar pe deasupra are un 
efect de absorbţie a zgomotului. 

În funcţie de tipul de lemn se foloseşte, pentru înşurubarea 
podelelor de lemn, fie un şurub Terrassotec fie unul Hapatec. 
Pentru stabilirea lungimii orientative a şurubului este folosită de 
2,5 x grosimea podelei unde mai trebuie luată în considerare 
şi înălţimea elementului de distanţare. (2,5 x Grosime podea 
+ înălţimea elementului de distanţare). Este recomandată  
pre-găurirea podelei. 

1 Pentru o lăţime a podelei de 120 mm
2 La o distanţă de substructura de circa 400 mm; calcul: Distanţa Substructură = 20 x grosime podea
3 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 500 mm (recomandat la o substructură de lemn)

02 LEMN - LEMN PRINDERE VIZIBILĂ (CLEMĂ DISTANŢATOARE)

DESCRIERE:

1. Podele terasă
2. Şurub  

Terrassotec / Hapatec
3. Clema distanţatoare
4. Substructură de lemn
5. Izolaţie EPDM  

(Picior reglabil)
2

3

4

5

1



 
LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

CONSTRUCŢIE
LEMN - LEMN

5

03 LEMN - LEMN PRINDERE ASCUNSĂ (PROFIX 2)

DESCRIERE:

1. Podele terasă
2. Profix 2
3. Şurub terasă  

4 x 38 / 4 x 40
4. Substructură de lemn
5. Picior reglabil  

(Izolaţie EPDM)2
3

4

1

Necesar pe m2

03 LEMN – LEMN (NSI)

Podele terasă 8 M1

Profix 2 20 BUC 1,2

Şurub terasă 4 x 38 / 4 x 40 20 BUC 1,2

Substructură de lemn 2,5 M 2

Picior reglabil 6 BUC 2,3

DESCRIEREA MONTAJULUI

Cu sistemul de prindere Profix 2 se pot monta, cu prindere  
ascunsă, terasele din lemn tratat termic (Pin, Frasin). Clema 
Profix 2 se înşurubează în substructură la aproximativ 45 de 
grade. Astfel acest sistem se pretează doar substructurilor de 
lemn (Nu se foloseşte la substructurile de aluminiu). 

Datorită picioarelor reglabile se poate înălţa terasa, astfel se 
asigură o ventilaţie adecvată, ce duce la o longevitate îndelungată. 
În plus, datorită  picioarelor reglabile, se poate aduce foarte uşor 
şi rapid terasa la înclinarea dorită.

1 Pentru o lăţime a podelei de 120 mm
2 La o distanţă de substructura de circa 400 mm; calcul: Distanţa Substructură = 20 x grosime podea
3 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 500 mm (recomandat la o substructură de lemn)

LISTA DE VERIFICARE 
La baza acestor calcule este o pardoseală cu o lăţime de 120 mm. 
Prin urmare, cantităţile sunt calculate doar orientativ, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră  
sunt dependente atât de lăţimea cât şi de forma terasei. 
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CONSTRUCŢIE
clipJuAn®

Necesar pe m2

01 SISTEME RAIL

Podele terasă 8,3 M1

clipJuAn® PERFECT RAIL 2,5 M 1,2

Picior reglabil 4 BUC 1,2

DESCRIEREA MONTAJULUI

Montajul sistemelor clipJuAn® Perfect Rail şi Flat Rail este 
simplu deoarece clipul este deja fixat pe şină de aluminiu. 
Sistemul Perfect Rail se montează pe picioare reglabile 
sau pe păduri din granule de cauciuc la o distanţă de 400 
mm între ele. După montarea substructurii, se cuplează 
confortabil profilele de terasă cu clipJuAn®. Dacă e necesar, 
podelele pot fi demontate apoi montate cu ajutorul uneltelor 
pentru dezasamblare. În funcţie de formă proiectului se poate 
economisi până la 70% din timpul pentru asamblarea terasei. 

1 Pentru o lăţime a podelei de 120 mm
2 La o distanţă de substructura de circa 400 mm; calcul: Distanţa Substructură = 20 x grosime podea
3  La o distanţă de punctul de sprijin de circa 700 mm (recomandat la o substructură de aluminiu;  

portanță 4kN/m²)

LISTA DE VERIFICARE 
La baza acestor calcule este o pardoseală cu o lăţime de 120 mm. 
Prin urmare, cantităţile sunt calculate doar orientativ, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră  
sunt dependente atât de lăţimea cât şi de forma terasei. 

01 SITEME RAIL (PERFECT RAIL & FLAT RAIL)

DESCRIERE:

1. Podele terasă
2. clipJuAn® PERECT RAIL
3. Picior reglabil

2

23

1



 
LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

CONSTRUCŢIE
LEMN - ALUMINIU

01 LEMN - LEMN PRINDERE VIZIBILĂ

DESCRIERE:

1. Podele terasă
2. Şurub autoperforant pentru 

structură de aluminiu
3. Substructură de aluminiu
4. Picior reglabil  

(Izolaţie EPDM)2

3

4

1

Necesar pe m2

01 LEMN – ALUMINIU (SI)

Podele terasă 8 M1

Şurub autoperforant 40 BUC 1,2

Substructură de aluminiu 2,5 M 2

Picior reglabil 4 BUC 2,4

1  Pentru o lăţime a podelei de 120 mm
2  La o distanţă de substructura de circa 400 mm; calcul: Distanţa Substructură = 20 x grosime podea
4 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 700 mm (recomandat la o substructură de aluminiu; sarcină 
utilă 4 kN/m2)

DESCRIEREA MONTAJULUI

Montarea teraselor pe o substructură de aluminiu aduce cu sine 
multe avantaje. Secţiunea transversală speciala a elementului 
de aluminiu generează, datorită suprafeţei de contact redusă, 
o protecţie a lemnului de terasă. Aluminiul este un material 
rezistent la intemperii, prin urmare este o soluţie durabilă pentru 
substructură. O altă caracteristică importantă a substructurii de 
aluminiu este rezistenţa mare la încovoiere, astfel pot se pot 
economisi de exemplu picioare reglabile, deoarece la montarea 
teraselor pe o substructură de aluminiu sunt necesare mai 
puţine puncte de contact decât la o substructură de lemn. 

LISTA DE VERIFICARE 
La baza acestor calcule este o pardoseală cu o lăţime de 120 mm. 
Prin urmare, cantităţile sunt calculate doar orientativ, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră 
sunt dependente atât de lăţimea cât şi de forma terasei. 

Datorită picioarelor reglabile se poate înălţa terasa, astfel se asigură o ventilaţie adecvată ce duce la o longevitate îndelungată. În plus, 
datorită picioarelor reglabile se poate aduce, foarte uşor şi rapid, terasa la înclinarea dorită. Pentru prinderea vizibilă a teraselor de lemn pe 
o structură metalică se folosesc şuruburile autoperforante, care sunt prevăzute cu un vârf de autoperforare, astfel acestea se înşurubează 
fără să mai fie necesară pregăurirea substructurii. Cu toate acestea se recomandă neapărat pregăurirea podelei de lemn. 
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02 LEMN - LEMN PRINDERE ASCUNSĂ

DESCRIERE

1. Podele terasă
2. Element de fixare prindere 

ascunsa
3. Şurub element fixare  

4,2 x 24
4. Substructură de aluminiu 

(sau lemn)
5. Izolaţie EPDM  

(Picior reglabil)

23

4

5

1

Necesar pe m2

02 LEMN – ALUMINIU (NSI)

Podele terasă 8 M1

Element de fixare 20 BUC 1,2

Şurub element fixare 4,2 x 24 80 BUC 1,2

Substructură de aluminiu 2,5 M 2

Izolaţie EPDM 4 BUC 2,4

1  Pentru o lăţime a podelei de 120 mm
2  La o distanţă de substructura de circa 400 mm; calcul: Distanţa Substructură = 20 x grosime podea
4 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 700 mm (recomandat la o substructură de aluminiu; sarcină 
utilă 4 kN/m2)

DESCRIEREA MONTAJULUI

Montarea podelelor cu ajutorul elementelor de fixare asigură 
o prindere ascunsă. Elementul se fixează mai întâi pe partea 
inferioară a podelei cu ajutorul a trei şuruburi de fixare iar 
apoi se va înşuruba cu ajutorul unui şurub de fixare (cu vârf 
de autoperforare) pe structura de aluminiu. Acest sistem 
funcţionează atât la substructurile metalice cât şi la cele de 
lemn. Pentru a monta primele şi ultimele podele, sistemul 
oferă un Clip-Starter special, respectiv un clip de Start/End 
pentru un finisaj optimal al terasei. Izolaţia EPDM oferă terasei 
un efect de absorbţie a zgomotului. 

LISTA DE VERIFICARE 
La baza acestor calcule este o pardoseală cu o lăţime de 120 mm. 
Prin urmare, cantităţile sunt calculate doar orientativ, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră 
sunt dependente atât de lăţimea cât şi de forma terasei. 



 
LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

CONSTRUCŢIE
WPC - TIMBERTECH

01 TIMBERTECH – ALUMINIU TWIN

DESCRIERE:

1. Podea TimberTech
2. Twin inclusiv Şurub
3. Substructură de aluminiu 

(Lemn)
4. Picior reglabil (Izolaţie 

EPDM)

2

3

4

1

LISTA DE VERIFICARE
Cantităţile sunt doar orientative, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră sunt dependente de forma terasei.

Necesar pe m2

01 TIMBERTECH – ALU (TWIN)

Podea WPC TimberTech 7 M

Twin inclusiv Şurub 18 BUC 2

Substructură de aluminiu 2,5 M 2

Picior reglabil 4 BUC 3

2  La o distanţă de substructura de circa 400 mm - impusă de către producător
3 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 700 mm  
(recomandat la o substructură de aluminiu; sarcină utilă 4 kN/m2)

DESCRIEREA MONTAJULUI

Podelele TimberTech dispun de un canal longitudinal pentru o 
prinderea ascunsă. Clema de fixare - Twin inclusiv şuruburile cu 
vârf de autoperforare se potrivesc perfect  în ghidajul substructurii 
metalice, realizând astfel o prindere curată a teraselor.

Datorită picioarelor reglabile se poate înălţa terasa, astfel se asi-
gură o ventilaţie adecvată ce îi oferă longevitate. În plus, datorită  
picioarelor reglabile se poate aduce, foarte uşor şi rapid, terasa 
la înclinarea dorită.
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02 TIMBERTECH – LEMN CONCEALOC

DESCRIERE:

1. Podea TimberTech
2. CONCEALoc inclusiv 

Şurub
3. Substructură de lemn
4. Izolaţie EPDM
5. Plintă

2

3

5

4

1

LISTA DE VERIFICARE
Cantităţile sunt doar orientative, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră sunt dependente de forma terasei.

Necesar pe m2

01 TIMBERTECH – ALU (TWIN)

Podea WPC TimberTech 7 M

Plintă  WPC M1

CONCEALoc inclusiv 
Şurub 18 BUC 2

Substructură de lemn 2,5 M 2

Izolaţie 6 BUC 4

1 După necesitate
2 La o distanţă de substructura de circa 400 mm - impusă de către producător
4 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 500 mm (recomandat la o substructură de lemn)

DESCRIEREA MONTAJULUI

Cu ajutorul clemelor CONCEALoc se pot monta, cu prindere 
ascunsă, terasele TimberTech. Clema se înşurubează în 
substructură la aproximativ 45 de grade. Astfel acest sistem 
se pretează doar substructurilor de lemn (Nu se foloseşte la 
substructurile de aluminiu). 

În funcţie de modul de ambalare (şuruburi vrac 175 BUC/
PKT, cartuș de şuruburi 900 BUC), şuruburile pentru fixarea 
clemelor CONCEALoc se pot înşuruba (şurburi vrac) sau 
montate cu ajutorul pistolului de montare (cartus de şuruburi). 
Izolaţia EPDM oferă terasei un efect de absorbţie a zgomotului. 
Plinta din gama TimberTech oferă o soluţie excelentă pentru 
terminaţiile laterale ale terasei. 



 
LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

CONSTRUCŢIE
WPC - UPM

DESCRIERE

1. UPM ProFi Deck
2. Şină ALU RAIL
3. Şurub terasă ZP 4 x 38
4. Substructură WPC  

(Aluminiu, Lemn)
5. Izolaţie EPDM
6. Profil treaptă
7. Plintă

6

4

2

3 7

5

1

01 UPM - WPC ŞINĂ ALU RAIL

LISTA DE VERIFICARE
Cantităţile sunt doar orientative, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră sunt dependente de forma terasei.

Necesar pe m2

01 UPM - WPC (ALU-RAIL)

Podea WPC UPM ProFi Deck 6,5 M

Plintă  WPC M1

Profil treaptă WPC M1

Substructură WPC 2,5 M 2

Şină aluminiu 6,5 M 2

Şurub terasă ZP 4 x 38 17 BUC 2

Izolaţie EPDM 13 BUC 5

1 După necesitate
2 La o distanţă de substructura de circa 400 mm - impusă de către producător
5 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 200 mm - impusă de către producător

DESCRIEREA MONTAJULUI

Sistemul de montare ProFi Deck de la UPM oferă soluţii perfecte 
pana la ultimul detaliu. Datorită mijloacelor de fixare ale şinei 
de aluminiu pot fi generate suprafeţe închise. Şina metalică 
este fixată pe substructură cu ajutorul unui şurub de terasă ZK 
autoperforant.

Profilul de treaptă patentat asigură finalizarea optimă a terasei 
atât longitudinal cât şi transversal. Astfel se pot realiza, într-un 
mod atractiv vizual, mai multe trepte. Ca alternativă la Profilul 
de treaptă, finalizarea terasei se mai poate realiza şi cu ajutorul 
plintei. Substructura WPC este disponibilă în culorile teraselor 
ProFi Deck şi oferă o soluţie durabilă pentru structură. 
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DESCRIERE

1. UPM ProFi Deck
2. Profi-Clip
3. Substructură WPC 
4. Izolaţie EPDM
5. Profil treaptă
6. Plintă

4

5

6

1

2

3

02 UPM – WPC CLIP

LISTA DE VERIFICARE
Cantităţile sunt doar orientative, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră sunt dependente de forma terasei.

Necesar pe m2

02 UPM - WPC (CLIP)

Podea WPC UPM ProFi 
Deck 6,5 M

Plintă WPC M1

Profil treaptă WPC M1

Substructură WPC 2,5 M 2

Profi-Clip 17 BUC 2

Şurub Hapatec Inox 4 x 40
(punct fix) 6,5 BUC 2

Izolaţie EPDM 13 BUC 5

1 După necesitate
2 La o distanţă de substructura de circa 400 mm - impusă de către producător
5 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 200 mm - impusă de către producător

DESCRIEREA MONTAJULUI

Sistemul UPM ProFi permite montarea Profilului de treaptă 
şi transversal pe direcţia terasei. Prinderea pentru această 
variantă necesită folosirea sistemului Profi-Clip, care este 
disponibil în culorile similare elementelor de terasă. În plus, în 
zonele marginale se foloseşte o a doua substructură pentru 
fixarea stabilă a profilului de treaptă.

PUNCT FIX: fiecare profil de terasă se va fixa la mijlocul 
acestuia de structura suport printr-un șurb. Prinderea se va 
face diagonal prin nutul inferior.



LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

 

CONSTRUCŢIE
WPC - UPM

DESCRIERE:

1. UPM ProFi Deck
2. T-Clip / Profi-Clip
3. Substructură de aluminiu 

(WPC, Lemn)
4. Picior reglabil (Izolaţie 

EPDM)
5. Cheder cauciuc

4

5

1

2

3

03 UPM – WPC CLIP

LISTA DE VERIFICARE
Cantităţile sunt doar orientative, deoarece valorile reale pentru terasa dumneavoastră sunt dependente de forma terasei. 

Necesar pe m2

03 UPM - WPC (CLIP)

Podea WPC UPM ProFi 
Deck 6,5 M

Substructură aluminiu 2,5 M2

T-Clip / Profi-Clip 17 BUC 2

Picior reglabil 4 BUC 3

Șurub Hapatec Inox 4 x 40
(punct fix) 6,5 BUC

Cheder cauciuc 6,5 M

2  La o distanţă de substructura de circa 400 mm - impusă de către producător
3 La o distanţă de punctul de sprijin de circa 700 mm  
(recomandat la o substructură de aluminiu; sarcină utilă 4 kN/m2)

DESCRIEREA MONTAJULUI

Pentru fixarea sistemului UPM ProFi Deck pe o substructură 
de aluminiu, se roteşte profilul substructurii şi se montează 
cu partea plană în sus. Astfel se pot fixa podelele cu ajutorul 
sistemelor T-Clip sau Profi-Clip, care se prind cu ajutorul 
şuruburilor incluse, pe substructura de aluminiu sau cea de 
lemn.  

PUNCT FIX: fiecare profil de terasă se va fixa la mijlocul 
acestuia de structura suport printr-un șurb. Prinderea se va 
face diagonal prin nutul inferior.

Cu ajutorul chederului de cauciuc pot fi generate suprafeţe 
închise. Cu ajutorul picioarelor reglabile se pot realiza terase 
mai înalte. În plus, datorită picioarelor reglabile se poate 
aduce, foarte uşor şi rapid, terasa la înclinarea dorită. Izolaţia 
EPDM oferă terasei un efect de absorbţie a zgomotului.
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LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

01 ALEGEREA SPECIEI LEMNOASE
La selectarea speciei de lemn, trebuie pus mare accent pe calitatea lemnului. Speciile de lemn se 
diferențiază în funcție de durata de viață, caracteristicile tehnice și aspect vizual (optic). 

Clasa Descriere Durata de viaţă Specii de lemn

I Foarte rezistent > 25 ani Teak, Massaranduba, Ipé, Frasin Thermo

II Rezistent 15 - 25 ani Pin Thermo, Sapelli, Bangkirai, Teak African, WPC

III Rezistenţă medie 10 - 15 ani Larice, Douglas

IV Rezistenţă mică 5 - 10 ani Molid, Brad

V Durată mică de viaţă < 5 ani Arţar, Fag

Calculaţie de cantitate (Exemplu)
Profile terasă 1 m² = 1 / lăţime profil în metri 1 / 0,145 m = 6,89 ca. 7 ml / m²

Structură 1 m² = 1 / distanţa structurii recomandată în metri 1 / 0,4 m = 2,5 ca. 2,5 ml / m²

Prindere vizibilă 1 m² = 2 Şuruburi x ml terasă x ml structură 2 x 7 x 2,5 = 35 ca. 36 buc / m²

Prindere ascunsă  1 m² = 1 clemă x ml terasă x ml structură 1 x 7 x 2,5 = 17,5 ca. 18 buc / m²

RECOMANDĂRI DE MONTARE ȘI ÎNTREȚINERE

02 SUBSTRATUL
La construcția podelei (placa de beton / dale etc.) asigurați-vă că umezeala atât pe și sub terasă cât și 

sub structura suport se înlătură cât mai repede. Acest lucru poate fi asigurat printr-o înclinare de 2%, 

respectiv prin intermediul unor picioare reglabile și / sau paduri. Opțional, sub terasă poate fi așezat un 

strat geotextil, care oprește creșterea plantelor.

Podele terasă
Substructură
EDPM / cauciuc granulat / picior reglabil

Terasament cu 2 – 5% panta de înclinare
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03 STRUCTURĂ SUPORT
La construcția structurii trebuie luată în calcul înălțimea de 70 mm, pentru a asigura ventilația necesară 

terasei. Mai mult decât atât, dimensionarea structurii trebuie făcută suficient de puternic pentru 

a rezista implicit la dilatarea şi contragerea profilelor de-a lungul anilor. Distanța între elementele de 

structură ar trebui să fie de max. 20 ori grosimea podelei (profilului). Se recomandă ca fiecare capăt 

al elementului de podea să se aseze pe propriul element de structură suport. Se mai recomandă a se 

evita contactul între structură și stratul suport, cât și între structură și profil, mai ales daca suprafața de 

contact depaseste 50 mm.  Pentru aceasta se pot folosi paduri sau distanțiere din cauciuc granulat. Se 

recomandă ca structura să fie din lemn cu densitate apropiată cu cea a podelelor de terasă.

04 PRINDEREA
Înainte de montarea podelelor, trebuie masurată umiditatea utilizând un aparat de masură electronic, 
deoarece aceasta poate varia de la 10% până la 25%, în funcție de condițiile meteorologice (vara 
/ iarnă). Rostul dintre podele se stabileste în funcție de gradul de umiditate, specia de lemn și 
lațimea elementului (scândurii). La o umiditate de 16%, distanța dintre podele ar trebui sa aibă cel 

puțin 6% din lățimea scândurii. Dacă prinderea va fi vizibilă, vor fi necesare cel puțin 2 șuruburi 

pentru fiecare punct de prindere substructură. Lungimea șurubului trebuie să fie de cel puțin 2,5 

ori grosimea profilului și să fie din oțel inoxidabil sau echivalent. Pentru a evita fisurarea profilelor, 

acestea trebuie pre-perforate. Se poate folosi burghiu cu zencuitor astfel ca șurubul să fie la același 

nivel cu suprafața podelei. Este important să se asigure o distanță suficientă faţă de marginea 

profilului. Pentru prinderea ascunsă, se vor folosi instrucțiunile specifice de monaj ale furnizorului. 

05 TRATAMENTUL DE SUPRAFAŢĂ (ULEIERE)
Când lemnul este expus la intemperii fără tratament de suprafață, acesta își schimbă culoarea 

și structura de suprafață. Din cauza radiațiilor UV și a fluctuațiilor de umiditate, după câteva luni, 

lemnul netratat devine gri și pot lua naștere fisuri superficiale. Utilizarea uleiurilor de terasă cu 

pigment permite păstrarea culorilor individuale ale pardoselii, împiedicându-se astfel procesul de 

îmbătrânire a lemnului. În plus, acesta oferă protecție împotriva radiațiilor UV și reduce absorbția 

de umiditate, astfel încât fisurarea superficială a lemnului să fie redusă.

06 ÎNTREŢINERE / REPARARE
În funcție de condițiile de mediu, terasa trebuie controlată şi întreținută cel puțin o dată pe an. 

Durata de viață a podelei este influențată de curățarea și întreținerea acesteia. În cele mai multe 

cazuri este suficientă măturarea și folosirea unui jet de apă. În funcție de gradul de murdărie puteți 

folosi produse de curățare din gama noastră.

NOTĂ:
Lemnul este un produs natural – proprietăţi ale materialului lemnos crescut în mod natural, respectiv 
caracteristici ce nu sunt considerate defecte sau erori, sunt:

 Îmbătrânirea suprafeţei lemnului fără tratament de suprafaţă (decolorare)

 Diferenţe de culoare

 Formarea de crăpături pe suprafaţă şi la capete datorită „lucrării” lemnului

 Tendinţa de deformare

 Pungi de răşină / scurgeri de răşină, la unele conifere, cum ar fi Pin, Zada, Larice

 Pete aspre cauzate de tulburări (anomalii) de creştere

 Găuri de insecte în speciile de lemn de esenţă tare cum ar fi: Bangkirai, Massaranduba.

Instrucţiunile de mai sus se referă la informaţiile de instalare a VEH şi a Institutului de Cerecetare „Holzforschung 
Austria (HFA)” - Terase din lemn „Terrasssenbeläge aus Holz”.

7 mm

50-100 mm

vorbohren

15 mm

pregăurire

Respecta¢i instrucțiunile de
utilizare ale producatorului.

�

≥ 7 mm

≤ 50 mm

≤ 20 x Grosime profil terasă 50-100 mm

≥ 70 mm
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L E M N U L  E S T E  L U M E A  N O A S T R Ă

Holver SRL, RO-500053, jud. Braşov, Şos. Cristianului nr. 46, Brașov
Tel./Fax: +40/268/50 61 36, E-mail: holver@holver.ro

Holver SRL, RO-307350, jud. Timiş, Str. Principală nr. 544, Remetea Mare 
Tel.: +40/256/23 01 33, Fax: +40/256/23 01 34, E-mail: holver@holver.ro

Holver SRL, RO-407350, jud. Cluj, Com. Jucu nr. 69B  
Tel.: +40/264/40 22 30, Fax: +40/264/40 22 31, E-mail: holver@holver.ro

Holver SRL, RO-077040, jud. Ilfov, Str. Industriilor nr. 11, Chiajna 
Tel.: +40/21/407 94 00, Fax: +40/21 407 94 57, E-mail: holver@holver.ro

Holver SRL, RO-900147, jud. Constanţa, Str. Industrială nr.6, Constanţa
Tel.: +40/241/61 71 97, Fax: +40/241/61 71 96, E-mail: holver@holver.ro

Holver SRL, RO-700177, jud. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 34, Iași
Tel: +40/232/46 58 37, +40/232/40 90 00, Fax: +40/232/40 90 30, E-mail: holver@holver.ro


