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TERRASSILAUDADE  
PEIDETUD PAIGALDAMINE

PROFFIDELE

EDGEFAST
5X KIIREM PAIGALDUS



EDGEFAST on uus ja kiire süsteem terrassi ehitamiseks. EDGEFASTi süsteemi 
aluseks on uut tüüpi naeluti, mis võimaldab ühe liigutusega kinnitada kaks 
kinnitit. Tänu sellele tagab süsteem suure ajalise kokkuhoiu. Meie testide 
tulemuste põhjal võime garanteerida, et EDGEFASTi süsteemiga terrassiehitus 
on kuni viis korda kiirem kui traditsiooniliste kruvidega terrassiehitus.

Süsteemi kuuluvad distantsplaadid kindlustavad, et terrassilaudade vahele 
jäävad alati ideaalsed vahekaugused. 

EDGEFAST
Viis korda kiirem kui laudade kinnitamine 
kruvidega.
Pinnuvaba ja pragudeta lõpptulemus.
Peidetud paigalduslahendus.
Proffidele loodud süsteem.
Kiire töö ja eksklusiivne tulemus.



Terrassilaudade  
peidetud paigaldamine. 
Kõige kiiremal viisil.

Kuna kinnitid paigaldatakse terrassilaua külgedele, ei jää lauapinnale 
nähtavaid kruvi- või naelapäid ning terrass on luksusliku üldilmega.  
Kiire, ilus, lihtne ning tänu peidetud kinnititele ka pinnuvaba!

EDGEFASTi süsteem on loodud proffidele, kes paigaldavad aastaringselt 
erinevaid puitterrasse ning kelle jaoks on oluline tõhus ajakasutus ja kiire 
ning korrektne lõpptulemus.



DISTANTSPLAADI KINNITAMINE
Enne paigaldustöö alustamist tuleb naeluti alusplaadile paigutada distantsplaat, mis 
kindlustab, et terrassilaudade vahele jäävad õiged vahekaugused. Distantsplaadi 
sisestamiseks vajuta must nupp (vt oranži noolt) sisse. Naelutiga on kaasas 0–6 mm 
vahekauguse distantsplaadid (0 mm sobivad ainult sisevoodrilaudadele).   

EDGEFASTI 
TÖÖPÕHIMÕTTE 
KIRJELDUS



!

NAELUTI LAADIMINE
Korraga saab EDGEFASTi naelutisse laadida kuni 100 kinnitit (neli kassetti, igas kassetis 
25 kinnitit), millest jätkub umbes 3 m2 terrassi paigaldamiseks. Kinnitid on saadaval C4 
pinnatöötlusega ja roostevabas A2 versioonis. EDGEFASTi kinnitid on liimitud ühelt küljelt. 
Seega jälgi, et hoiad kinnitite liimitud külge ülevalpool, sest nii väldid kasseti paindumist.

SURUÕHU ÜHENDAMINE
Kui naeluti on kompressoriga ühendatud, ära hoia naeluti alusplaati allasurutuna. Enne 
kompressori ühendamist naelutiga kontrolli alati rõhku. Naelutile sobib töörõhuks 
maksimaalselt 6–8 baari. Alusta kinnitamist madalama rõhuga ja suurenda rõhku, kuni 
naeluti paigaldab kinnitid ideaalselt laudadesse.

EDGEFASTI 
TÖÖPÕHIMÕTTE 
KIRJELDUS

Pea meeles, et EDGEFAST on naeluti ja seda tuleb käsitseda sama 
ettevaatlikult kui teisi naelapüstoleid. Kui suruõhk on ühendatud,  
ei tohi mingil juhul naelutit iseenda või kellegi teise poole suunata. 



KINNITITE 
PAIGALDAMINE 

1. Paiguta naeluti ja distantsplaat esimese 
terrassilaua vastu. 
 
2. Lükka järgmine terrassilaud distantsplaadi 
teise külje vastu, nii et distantsplaat jääb kahe 
laua vahele. 

3. Pööra naelutit enda suunas alla nii palju kui 
võimalik. Suru naelutit terrassilaua vastu, et 
vabastada kaitseriiv. Hoia lauda kinni ja vajuta 
päästikule, et kinnitada esimene kinniti.  

4. Seejärel pööra naelutit nii, et salve ots osutab 
üles. Suru naelutit alla terrassilaua vastu ja 
vajuta päästikule, et kinnitada teine kinniti.  

Paigaldamise ajal jälgi, et naeluti alusplaat oleks 
kogu aeg tasaselt terrassilaua vastas. 

Parima tulemuse tagamiseks ära paigalda 
puitmaterjali, kui see on värskelt immutatud / 
märg, st suhtelise niiskusega (RH) üle 20%.

1.

ESIMESE TERRASSILAUA PAIGALDAMINE
Juhul kui esimene terrassilaud paikneb seina lähedal, soovitame  
selle kinnitada pealtpoolt kruvides, nt terrassikruvidega ESSDECK Max. 
Veendu, et laud saaks paika täiesti sirgelt. 

NB!  
EDGEFASTi saab kasutada puitmaterjaliga, mille paksus on kuni 28 mm.

3.

2.

4.



TERRASSILAUDADE JÄTKAMINE
Terrassilaudade jätkamise korral tuleb jätkukohta alati tugevdada prussiga. Seejärel aseta 
terrassilauad kummagi prussi peale vastavalt ülaltoodud pildile. Nii on tagatud, et kinnitid 
jäävad puitmaterjalis piisavalt hästi kinni, ega satu terrassilaua otsale liiga lähedale.

• Võimaluse korral kinnita kinnitid karkassiprussi keskele.
• Ära kinnita samasse kohta mitu korda.
• Paiguta kinniti iga karkassiprussi juurde.
•  Kasuta alguses alati madalat suruõhuseadistust ja suurenda rõhku, kuni kinnitustulemus  

on ideaalne. 
•  Õige paigaldamise korral asetseb kinnitipea lauapinnaga tasaselt või jääb pinnast umbes 
     2 mm allapoole. Kui kinniti ulatub terrassilauast välja, korrigeeri kinnitust kärni ja haamri abil.

MEELESPEA:



5X kiirem 
töö

kui kruvikinnitusega!  
Pinnuvaba ja naelapeadeta 

paigaldustulemus!

Peidetud kinnitid 
annavad terrassile eksklusiivse 

välimuse

Puuduvad pinnud  
ja praod

    


