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Üldinformatsioon
Aluskonstruktsioonid peavad olema paigaldatud vastavalt heale ehitustavale, kehtivatele
standarditele ja regulatsioonidele. Fassaadilaudis tuleb paigaldada roovidele, all ja üleval
peab olema tuulutusvahe, mis tagab laudise taga õhuringluse. See võimaldab märjal laudisel
kiiresti välja kuivada.
Puhastamise ja hoolduse juhised on antud Kebony kasutus- ja hooldusjuhistes.

Paigaldamine
Paigaldamiseks tuleb kasutada roostevabasid (A2) või happekindlaid (A4) kinnitustarvikuid.
Mere ääres kasutada happekindlaid (A4) tarvikuid. Teist tüüpi kinnitustarvikud võivad
põhjustada musta viiru ümber kinnitusaugu.
Kebony fassaadilaudise paigaldamiseks saab kasutada kruve või naelu. Kasutades
naelapüstolit, kasuta kummist talda. Vältimaks laudade otsade pragunemist, puuri laua
otstesse alati kinnitusaugud ette.
Kasuta alati isepuurivaid kruve Kebony Character laudade kinnitamisel kruvidega. Puuri laua
otstesse alati kinnitusaugud ette. Kruvide kaugus laua äärest peab olema vähemalt 15 mm.
Kebony Clear kinnitamisel kruvidega, puuri kruviaugud alati ette igale kruvile. Kruvide kaugus
laua äärest peab olema vähemal 25 mm.
Ära paigalda kruvi liiga sügavale puidupinna sisse. Kruvi ülaosa peab jääma tasa laua
pinnaga.

Metallist tarvikud
Kebonyt saab kasutada koos alumiiniumist, emailitud või kiletatud tarvikutega vältimaks
metalltoodete värvmuutusi.
Kebony kokkupuude veega võib mõningatel juhtudel põhjustada külgnevate materjalide
värvimuutust, nt mustad plekid tsingitud või vasest toodetel, kus pinnad on avatud.

Vee äravool galvaniseeritud või rauast toodetelt Kebony pinnale võib põhjustada Kebony
laudise värvimuutust.

Lõikeservade ja laudise pinna töötlemine
Kebony tooted ei vaja pinnatöötlust. Soovi korral võib kasutada UV-kiirguse eest kaitsvat õli
või peitsi, et säilitada mingil määral algselt pruuni tooni. Kebonyt võib samuti värvida või
peitsida, kui on soov toote värvi muuta. Värvitud ja peitsitud pinnad vajavad regulaarset
hooldust.
Kebony Character lõigatud servad tuleb töödelda parasiitide/seenevastase vahendiga.
Nõuanne: Vähendamaks niiskuse kõikumist otsa süüs, ning vähendamaks laua otste
pragunemist, võib kasutada niiskuskindlalt otsasüü tihendajat.

Ühendused ja lõpetused
Fassaadilaudade ühendamist tuleb vältida, kui vähegi võimalik.
Omavahel ühendatud lauade süü peab olema samasuunaline.
Ühendades lauad nii, et laudade otsad pole kohakuti, peavad
mõlemad otsad olema toestatud latiga. Vertikaallaudise korral
peavad otsad olema lõigatud 20° alla, et vältida vee
sissetungimist.
Fassaadilaua paigalduskõrgus maapinnast peab olema min 300
mm. Et oleks tagatud korrektne vee ärastus, tuleb otsad lõigata
minimaalselt 20° alla.

Poolpunnühendus
Tootmise ajal Kebony lauad
kuivatatakse. Seetõttu võib laudise
välistingimustesse paigaldamisel
esineda mõningal määral paisumist.
Laudade vahele jätta 2-4 mm vuuk.

Paigaldamine

Ristkülikujulise ristlõikega laudade puhul peab alumine
laud olema kinnitatud iga alusroovi kohalt kruvi / naelaga,
samas kui pealmine laud peab olema kinnitatud kahe kruvi
/ naelaga. Kruvid /naelad ei tohi kunagi läbistada korraga
kahte lauda.

Poolsulundlaudise paigaldamiseks üks kruvi / nael
alusroovi kohta. Kaugus ülevalt ca 2/3, alt ca 1/3 laua
laiusest. Sel viisil on surve ülekattega laudadele
võimalikult suur.

Diagonaalsete servadega laudade, liistude
puhul tuleb kuni 73 mm laiuse puhul kasutada
ühte kruvi / naela alusroovi kohta. Laiemate
puhul kahte.

„Melsomslat“ paigaldada ühe kruvi / naelaga alusroovi
kohta. Kruvide / naelade paigaldusnurk ca 45°.

