Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Producent oraz dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego
montażu.
Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu to utrzymujące się min. 5°C przez kilka dni.
Dobór długości i głębokość wbicia zastosowanych kotew należy uzależnić od granicy zamarzania ziemi.

1 NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WBICIA KOTWY SADDAR:
 młotek 6 kg
 kantówka drewniana o wymiarach dopasowanych do wymiarów wewnętrznych puszki kotwy
(70 x 70 x 250-300 mm) z płaską podstawą przylegającą do dna puszki eko-kotwy
 pilarka
 wkrętarka
 wiertarka udarowa
 taśma miernicza / żyłka
 poziomica

2 MONTAŻ DESEK TARASOWYCH PRZY UŻYCIU EKO-KOTEW KOTEW SADDAR:
 W wytyczonym miejscu montażu należy ręcznie wbić eko-kotwę w grunt za pomocą młotka i drewnianej
kantówki. Koniec kantówki musi być płaski i przylegać do dna puszki całą powierzchnią.


Wyznaczamy skrajne punkty tarasu. Wbijamy w te punkty 4 eko-kotwy.

 4 skrajne eko-kotwy łączymy ze sobą kolorową nitką/żyłką uważając aby nitki były obciążone i naciągnięte.
 W liniach wyznaczających żyłkami krawędzie tarasu wbijamy co 50 cm eko-kotwy wyznaczając obrys tarasu.
Nie wbijamy eko-kotew do samego dna puszki. Zostawiamy ok. 10-15 cm przestrzeni pomiędzy gruntem
a dnem puszki eko-kotwy.
 Do każdej wbitej eko-kotwy mocujemy żyłkę / linkę tworząc w ten sposób kratownicę.
 Wyznaczamy spadek tarasu poprzez dobijanie eko-kotew na pozostawionej odległości 10 cm kształtując
/ wyznaczając w ten sposób spadek tarasu zgodnie ze sztuką budowlaną w celu zapewnienia odpływu wody.
 W wystającą ponad grunt puszkę każdej eko-kotwy należy włożyć przygotowane wcześniej kawałki
kantówek o wymiarach 70 x 70 x 150 mm. Końcówki kantówek powinny być płaskie i dobrze przylegać do
dna puszek eko-kotew i powierzchni legarów, do których następnie przykręcane będą kompozytowe deski.
 Za pomocą wkrętarki przykręcić na skos dwoma wkrętami kawałki kantówki z puszką eko-kotwy.
 Za pomocą nierdzewnych wkrętów przykręcamy do posadowionych w eko-kotwach kantówek legary
przeznaczone do montażu desek kompozytowych.
 Aby zapewnić odpowiedni odpływ wody z tarasu deski należy ułożyć ryflowaniem równolegle z kierunkiem
jej spływu.
 Należy zapewnić dylatację - odległość legara od ściany lub innej konstrukcji powinna wynosić 10 mm.

DO MONTAŻU W KAMIENISTYM GRUNCIE NALEŻY UPRZEDNIO NAWIERCIĆ
GRUNT WIERTŁEM MIN. 20 MM.
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