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Maailman helpoin – ja luultavasti myös 
nopein – terassin asennusjärjestelmä! 

Paina ja napsauta – siinä kaikki!
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PaCS® strip -terassi

Thermory Ash D45J, 21 x 118 mm Thermory Pine D45J, 26 x 118 mm

D45J D45J

PaCS® Strip -kiinnikkeet on tarkoitettu profiilille: D45J. 
D45J-terassilautojen tausta on uritettu ja yläpinta hieman pyöristetty, jotta vesi valuu laudan päältä pois.

Thermory PaCS® Strip on innovatiivinen kiinnitysjärjestelmä 
terassien nopeaan ja vaivattomaan asennukseen ilman 
näkyviä ruuvinpäitä. Laudat vain painetaan ja napsautetaan 
paikoilleen.

Jokainen “nauhamainen” PaCS® Strip koostuu kuudesta 
JuAn®-kiinnikkeestä. Nauhojen päät ovat yhteensopivat ja ne 
kiinnitetään aluslautoihin. Yhdellä nauhalla asennetaan kolme 
vierekkäistä terassilautaa yhteen aluslautaan. Valmiiksi uritetut 
laudat asettuvat automaattisesti linjaan ja napsahtavat vaivatta 
kiinnikkeisiin. Lautojen väliin jää 5 mm:n rako. 
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KIINNIKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ:
• PaCS® Strip 7,5 kpl/m2

KPL/PAKKAUS:
• PaCS® Strip 30 kpl, sisältäen 4,0 x 30 mm          

RST-ruuvit ja poranterän
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Varastointi 

Thermory-terassilaudat tulee varastoida auringolta ja sateelta suojassa. Jos tämä ei ole mahdollista, 
laudat pinotaan siisteihin pinoihin irti maasta ja peitetään vedenpitävällä pressulla. Jätä pressun päät auki, 
jotta kosteus pääsee haihtumaan. Varmista myös, ettei puu altistu auringon haalistavalle UV-säteilylle. 
Thermory-lautoja ei saa koskaan pitää sateessa tai kosteassa edes alkuperäispakkauksissa, sillä pinottuina 
ja/tai paketeissa ne eivät pääse kuivumaan kunnolla.

Asennus

ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYÖKALUT JA TARVIKKEET

• sähköporakone
• puualuslaudat

• PaCS Strip -nauhat
• laser tai ritsilanka

PERUSTUSTEN RAKENTAMINEN  

Thermory-terassi rakennetaan tasaisten, vakaiden aluslautojen päälle. Toimiva vedenpoisto on tärkeää, ettei 
vesi jää seisomaan rakenteisiin.

• Terassi tulee rakentaa vähintään 100 mm irti maasta, jotta aluslaudat eivät altistu maaperän 
kosteudelle.

• Terassilautoja tukevien aluslautojen suositeltu koolausväli on enintään 400 mm.

KÄYTÄ PUISIA ALUSLAUTOJA

Alusrakenteena suosittelemme käyttämään Thermory Ash, 
Thermory Spruce (kummassakin kestävyysluokka 1) tai Thermory 
Pine (kestävyysluokka 2) -aluslautoja. Tämä varmistaa, että 
alusrakenne kestää yhtä kauan kuin terassi.

KIINNITÄ PACS STRIP -NAUHAT ALUSLAUTOIHIN

Varmista, että nauhojen päät ovat linjassa keskenään.

PAINA JA NAPSAUTA LAUDAT PAIKOILLEEN!

Suoria (ei päätypontattuja) terassilautoja asennettaessa 
lautojen päiden väliin tulee jättää 3–5 mm:n ilmarako, jotta 
kosteus tuulettuu pois eivätkä laudat turpoa.

Thermory Ash -terassilautoja asennettaessa käsittele lautojen 
päät huolellisesti puunsuoja-aineella. Käsittely ehkäisee 
kosteusvaurioiden syntymistä ja pidentää terassin käyttöikää.

VIIMEISTELE ULKOREUNAT REUNALAUDOILLA

Upean Thermory-terassin luomiseksi ja sen pitkän käyttöiän takaamiseksi noudata alla olevia varastointi-, 
asennus- ja hoito-ohjeita.



Huolto

Thermory-terassilaudat eivät vaadi pintakäsittelyä. Kuten mikä tahansa puu, Thermory-laudat 
harmaantuvat ajan kuluessa. Harmaantuminen alkaa välittömästi ja UV-altistumisen määrästä riippuen 
kestää useista kuukausista vuoteen. Harmaantuminen ei altista puuta lahoamiselle. 

Säännöllinen hoito ja huolto pidentävät terassin käyttöikää. Terassi kannattaa pitää puhtaana lehdistä, 
neulasista ja roskista, jotka voivat sitoa kosteutta ja kerätä hometta. Roiskeet grillistä, viini, mausteet, 
koirankynnet, korkokengät jne. voivat aiheuttaa pintaan tahroja ja naarmuja. Useimmat niistä
haalistuvat ajan mittaan lähes huomaamattomiksi. Pahemmat naarmut ja tahrat voidaan häivyttää kevyesti 
hiomalla.

Hiominen paljastaa laudan alkuperäisen värin, joka sitten vähitellen harmaantuu ympäröivän puun 
väriseksi. Jos pinta on käsitelty öljyllä, kohdan voi öljytä uudelleen ympäröivään alueeseen sopivaksi. 
Suosittelemme terassin huoltamista vähintään kerran vuodessa keväällä ennen kesäkauden alkua. 
Värimuutosten minimoimiseksi tai alkuperäisen tumman värin palauttamiseksi Thermory-terassilaudat 
voidaan käsitellä terassiöljyllä tai muulla tavanomaisella, värillisellä tai värittömällä UV-suoja-aineella 
(vaha, petsi, maali). Luonnonöljyjä ei suositella. Noudata aina tuotteen mukana tulevia ohjeita. Öljyttävän 
pinnan pitää olla puhdas ja pölytön. Ennen öljyämisen aloittamista testaa väri levittämällä öljyä erilliselle 
puukappaleelle. Lautojen suojaamiseksi ne kannattaa öljytä kauttaaltaan ennen asentamista.  Kevyt hionta 
poistaa harmauden ja palauttaa lautoihin niiden alkuperäisen sävyn.

Thermory-laudoissa voi olla pieniä jännityshalkeamia. Halkeamat ovat yleensä alle 2 mm leveitä, mutta 
niiden pituus vaihtelee. Tämänkaltaisia hiushalkeamia esiintyy puussa luonnostaan, eivätkä ne oikeuta 
reklamaation tekemiseen. Oikein asennettujen Thermory-lautojen pintaosa turpoaa ja kutistuu aina 
sisäosaa nopeammin, mikä saa puun halkeilemaan kutistumisen aikana. Puun kasvuolosuhteista riippuen 
toisissa laudoissa esiintyy enemmän halkeilua kuin toisissa. Säännöllinen terassiöljykäsittely voi vähentää 
hiushalkeamien syntymistä. Lautojen päiden halkeilua voidaan vähentää käsittelemällä ne puunsuoja-
aineella ennen asennusta. Katso, ettei puunsuoja-ainetta pääse lautojen muille pinnoille, koska se voi 
aiheuttaa värjäytymiä.
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Annetut ohjeet ovat puhtaasti informatiivisia perustuen tällä hetkellä saatavilla olevaan parhaaseen tietoon, ja 
niitä on käytettävä sen mukaisesti. Jos esitteen suositukset poikkeavat voimassa olevista paikallisista suosituksista, 
noudata paikallisia suosituksia.

Viimeksi päivitetty: helmikuu 2020.
Kaikki aiemmat versiot ovat mitättömiä.


