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Doporučení čistění kompozitních desek KINDWOOD: 

REZ – použijte vodu, neutrální mýdlo a houbičku se zdrsněným povrchem. 

V případě silného znečistění použijte čistič obsahující kyselinu citrónovou (např. 
Sanicid), poté opláchněte vodou. 

 

Mastné skvrny – místo ošetřete bezprostředně po znečistění povrchu 
odmašťovacím přípravkem, popř. mýdlem a vodou. Pří dlouhodobějším 
působení je možné použít jemný brusný papír. 

 

Víno/skvrny od ovoce – vyčistěte pomoci vhodného čistícího prostředku 
a vody. 

 

Údržba – zametáním. Při silnějším znečištění můžeme použít vysokotlaký 
čistič (max. 80 bar ze vzdálenosti min. 25 cm od prken).  

Nedoporučujeme používat žádné čistící prostředky obsahující 
rozpouštědla. 

 

Montáž kompozitní konstrukce 

 

Uložte kompozitní hranoly na trvalou nosnou konstrukci, nebo dlaždice 
(300x300mm). Podkladový hranol používejte pouze pro systém 
KINDWOOD. 

Vzdálenost mezi podkladovými hranoly  

nesmí být větší než 40 cm (obr. 1), pokud 

 budou desky umístěné na podkladové 

 hranoly diagonálně, zredukujte vzdálenost 

 mezi podkladovými hranoly na 25 cm. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Namontujte první podlahové prkno. 

 

Pokud jsou šrouby upevněny blíže než 30 mm k okraji desky, 
doporučujeme Vám je předvrtat z důvodu, zabránění prasknutí desky 

(obr. 6). Pří použití kompozitní podpůrné konstrukce berte v úvahu 
roztažnost materiálu a nechte vždy dostatečný prostor (min. 30 mm) po 

obvodu vaší terasy hlavně z důvodu překážek (obr. 2). 

Aby se zajistilo náležité odvodnění, podlaha by měla mít sklon min. 0,5 cm 
/ m. 

Umístění spojovacích prvků: Skryté klipy nasaďte do drážkovaných 
okrajů podlahové desky, otvor pro šroub by měl být vyrovnaný se středem 
podkladového hranolu. Ujistěte se, že opačná zapuštěná část ukrytého 
klipu je umístěna tak, jak je to uvedeno níže na nákresu (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namontujte spojovací prvky: Šrouby zašroubujte pod 30 ° úhlem přes ukrytý klip 
do podkladového hranolu, poté vyviňte boční tlak na podlahu. Tím zajistíte, že klipy 

 
 

  



 

přiléhají. Nasaďte ukrytý klip a přišroubujte ho ke každému podkladovému hranolu. 
Ujistěte se, že ukrytý klip má plný kontakt s drážkou na vnitřní straně podlahy a že 
šroub upevňuje klip pevně k podkladovému hranolu. 

 

Kompletace montáže: Umístěte další podlahovou desku do polohy nacházející se 
oproti ukrytým klipům. Zdvihněte zlehka vnější okraj podlahové desky, kterou právě 
montujete a vsuňte ji do ukrytého klipu (obr. 5), až se podlahová deska dotkne 

rozpěrné plošky. Je možné, že terasové prkno bude nutné lehce doklepnout. 
Poslední prkno musí mít vnější okraj připevněný použitím upraveného klipu. Může se 
stát, že poslední desku bude třeba podélně seříznout tak, aby dosedla na místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakončení drážkovaného okraje na podlahových deskách: Na zakrytí 
drážkované strany podlahových desek na okraji podlahové plochy lze použít boční 
krycí sokl. Profil musí být upevněn zápustnými šrouby (pokud možno té jisté barvy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použijte tento “poloviční klip“ jako startovací 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montážní zručnost 
1)Správné mezery: Pro důslednou montáž zkontrolujte mezeru mezi deskami. 
Použijte lehkou sílu na to, abyste se přesvědčili, že deska je dokonale osazena. 

2) Nastavení desek na délku: Mezi čely desek je nutné nechat mezeru 5 mm. Toto 

umožňuje lépe odvádět vodu a také z důvodů dilatace desek KINDWOOD. Všechny 
spoje na tupo musí dosednout na zdvojený podpůrný podkladní hranol (obr. 9). 

Namontujte druhý podpůrný podkladový hranol tak, jak je to ukázáno pro správné 
připevnění skrytého klipu. Namontujte skrytý klip a šrouby na každém podkladovém 
hranolu první desky. Stejným způsobem namontujte druhou desku a umístěte druhý 
skrytý klip na podkladový hranol. Nikdy nemontujte podlahové desky na čelní stranu 

 
 

 



ihned)jednu)vedle)druhé)například)mezi)deskami)s)délkou)2,2)m)nechte)mezeru)

přibližně)5)mm)(Obr. 12).)

K)tomu,)aby)se)dala)garantovat)stabilita)terasy radíme,)aby)se)desky)ukládaly)

střídavě při)délkovém)nastavení s)minimálním)rozdílem)50)cm (Obr. 11).
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