
GREITAS IR NESIMATANTIS

TERASŲ MONTAVIMAS

EDGEFAST
4-5 KARTUS GREIČIAU

Naujiena!



EDGEFAST yra nauja, labai greita terasų montavimo sistema. Vinis kalama į 
lentos šoną, todėl nesimato galvučių ir nelieka atplaišų, o terasa atrodo itin 
daili. Greita, gražu ir paprasta.

EDGEFAST sistema yra skirta daug terasų per sezoną sumontuojantiems 
profesionalams, kurių didžiausias prioritetas yra kuo mažesnės laiko sąnaudos 
ir gražus galutinis rezultatas. 

EDGEFAST
4-5 kartus greičiau nei sukant sraigtus į lentos viršų
Jokių atplaišų ar įtrūkimų
Tvirtiklių nesimato, todėl terasa atrodo gražiau
Profesionalams skirta sistema
Greita, gražu ir paprasta



Nesimatantis ir greitas 
terasu̧  montavimas.

EDGEFAST sistemą sudaro naujo tipo viniakalė, leidžianti vienu veiksmu įkalti į 
terasinių lentų šonus dvi vinis. Tai pagreitina darbą, o tarpinės plokštelės 
užtikrina tinkamą atstumą tarp lentų. Mūsų bandymai rodo, kad su EDGEFAST 
montavimas yra 4-5 kartus greitesnis nei sukant sraigtus į lentos viršų.



ĮSTATYKITE DISTANCINES PLOKŠTELES
Prieš pradedant montavimą reikia apatinėje įrankio dalyje įstatyti distancinę plokštelę. 
Statydami plokštelę paspauskite juodą mygtuką. Distancinės plokštelės būna pritaikytos 
atstumui nuo 0 iki 6 mm (0 mm tik panelių montavimui viduje). Norėdami pasirinkti tinkamą 
atstumą tarp terasos lentų, rekomenduojame laikykitės Svenskt Trä rekomendacijų. 

KAIP 
VEIKIA 
EDGEFAST? 



UŽTAISYKITE VINIAKALĘ
EDGEFAST vienu kartu galima užtaisyti 100 vinių (4 rinkiniai po 25 vinis). To užtenka kiek 
daugiau nei trims kvadratiniams metrams terasos. Vinys būna C4 paviršiaus apdorojimo ir 
nerūdijančio plieno. EDGEFAST vinys yra klijuotos vienoje pusėje. Kad nelinktų, vinis turi 
būti nukreipta klijuota puse į viršų.

PRIJUNKITE SUSPAUSTO ORO ŽARNĄ 

Kai įrankis yra prijungtas prie kompresoriaus, nespauskite apatinės plokštelės. Prieš 
prijungdami įrankį prie kompresoriaus visada patikrinkite oro slėgį. Didžiausias įrankio darbinis 
slėgis yra 6-8 bar. Pradėkite mažu slėgiu ir didinkite, kol vinys nepriekaištingai laikysis lentoje. 

Nepamirškite, kad EDGEFAST yra viniakalė ir su ja turi būti elgiamasi taip pat atsargiai kaip ir su 
kitomis viniakalėmis. Niekada nenukreipkite prie kompresoriaus prijungto įrankio į save ar 
kitus. 
 



VIETA IR VINIES 
KALIMAS 

Priglauskite distancinę plokštelę prie 
pirmos terasos lentos. (1.) Pristumkite kitą 
lentą prie kitos distancinės plokštelės 
pusės, kad ši atsidurtų tarp dviejų lentų. 
(2.) Atlenkite įrankį kiek įmanoma žemiau. 
Prispauskite antrą lentą prie distancinės 
plokštelės ir prispauskite įrankį prie 
lentos, kad atsijungtų saugiklis. Tvirtai 
laikydami lentą nuspauskite nuleistuką. 
(3.) Tada atlenkite įrankį taip, kad 
dėtuvės galas būtų nukreiptas aukštyn. 
Prispauskite prie dar neprikalto krašto ir 
nuspauskite nuleistuką. 

Kad lenta visada būtų prikalta optimaliu 
kampu, visada atlenkite įrankį iki galo. 
Montuodami visada įsitikinkite, kad 
apatinė plokštelė yra prigludusi prie 
lentos. Kalkite po vinį į kiekvieną profilį.

Vinis skverbiasi per medienos plaušą 
įstrižai, todėl lentoms išdžiūvus neišlenda.
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SUMONTUOKITE PIRMĄ TERASOS LENTĄ
Jei pirma lenta yra arti sienos, rekomenduojame pritvirtinti ją 
į lentos viršų sukamais sraigtais, pvz., ESSDECK Max. Lenta 
turi būti sumontuota visiškai tiesiai. Turėkite omenyje, kad 
EDGEFAST netinka storesnėms nei 28 mm lentoms.



MONTAVIMAS Į KAMPINĮ PROFILĮ
Jei terasos lentos montuojamos į kampu esantį profilį, kalant reikia perkelti viniakalę, 
žr. pav.

(1.) Įkalkite vinį į dešinį profilio kraštą. (2.) Perkelkite įrankį prie kairio to paties profilio krašto 
ir įkalkite vinį į galinės lentos kraštą.

• Jei įmanoma, šaukite vinį į profilio centrą. 
• Nešaukite kelis sykius toje pačioje vietoje.
• Visada pradėkite nedideliu oro slėgiu ir didinkite, kol rezultatai bus nepriekaištingi. 
• Teisingai įkaltos vinies galvutė turi būti lentos lygyje arba truputį žemiau 
    (maždaug 2 mm).

TRUMPAS VADOVAS
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