
PIILOKIINNITYS
AMMATTILAISELLE

EDGEFAST
4–5 KERTAA NOPEAMPI

uutuus!



EDGEFAST on uusi nopea työkalu terassin piilokiinnittämiseen. Naula kiinnitetään 
laudan sivulta ja siitä syystä ei ole näkyviä ruuvin- tai naulankantoja, tikkuja tai 
halkeamia.  Piiloasennus on nopeaa, helppoa ja lopputulos on tyylikäs. 

EDGEFAST työkalu ammattirakentajille, jotka haluavat nopeuttaa asennusta ja 
saavuttaa tyylikkään lopputuloksen

EDGEFAST
4-5 kertaa nopeampi kuin perinteinen asennus
Ei tikkuja tai halkeamia
Piilokiinnitys = tyylikkäämpi terassi
Työkalu ammattilaisille.
Nopea, tyylikäs ja helppo.

EDGEFAST säästää paljon aikaa, koska naulaimen avulla voit asentaa kaksi 
kiinnitintä yhdellä liikkeellä. Mukana olevat välikappaleet takaavat, että lautojen 
välillä on täydellinen etäisyys. Omat testimme paljastivat, että EGDGEFAST on 4–5 
kertaa nopeampi kuin perinteinen ruuvaaminen. 

Piilokiinnitys nopealla tavalla. 



LATAA EDGEFAST TYÖKALU
Voidaan ladata jopa 100 kiinnittimellä kerrallaan (4 nauhaa a´ 25 kpl), tämä riittää 
kattamaan 3 m²:n terassin. Kiinnittimiä on saatavana Dacromet- ja ruostumattomilla 
pintakäsittelyillä. EDGEFAST- naulakampa on sidottu teipillä, joten pidä nauhan teipattu 
puoli ylöspäin, ettei se käpristy. 

LIITÄ PAINEILMAKOMPRESSORI
Älä pidä liipaisinta pohjassa, kun työkalu on kytketty kompressoriin. Tarkista aina 
ilmanpaine ennen kompressorin liittämistä työkaluun. Työkalun suurin käyttöpaine on 
6–8 baria. Aloita matalalla paineella ja jatka ylöspäin, kunnes kiinnitin on täydellisesti 
kiinni laudoissa. 
Muista, että EDGEFAST on naulain ja sitä tulee käsitellä samalla varovaisuudella kuin 
muita naulaimia. Älä koskaan osoita työkalua itseäsi tai muita kohtaan, kun ilmapaine on 
kytketty päälle. 

ASENNA VÄLIKAPPALEET
Ennen työn aloittamista, sinun on asennettava välikappale työkaluun. Työnnä musta 
tappi sisään samalla kuin liu’utat levyn paikalleen. Välikappale on saatavana 0-6 mm 
etäisyydellä (0 mm on tarkoitettu vain sisäpaneeleihin). Noudata aina lautatoimittajan 
suosituksia oikeaan etäisyyteen lautojen välillä.

MITEN 
EDGEFAST 
TOIMII



KIINNIKKEEN ASETTAMINEN 
JA LATAUS 

Aseta välikappale ensimmäistä 
terassilautaa vasten. 

1. Liu’uta seuraava lauta välikappaleen 
toiselle puolelle niin, että välikappale on 
kahden laudan välissä.  
2. Käännä työkalu alaspäin niin pitkälle 
kuin se menee. Paina seuraava lauta 
välikappaletta vasten, työnnä työkalua 
alaspäin kohti lautaa, jotta turvalukitus 
vapautuu. Pidä laudasta tukevasti kiinni ja 
vedä liipaisimesta. 
3. Käännä nyt työkalua ylöspäin niin, 
että lippaan pää osoittaa ylöspäin. 
Työnnä laudan vapaata reunaa vasten 
ja vedä liipaisinta. Käännä työkalua aina 
pohjaan asti varmistaaksesi, että terassit 
asennetaan parhaaseen mahdolliseen 
kulmaan. Varmista, että työkalun pohja on 
aina tasaista alustaa vasten, kun asennat 
kiinnittimen. Asenna kiinnike jokaiseen 
runkopalkkiin. Koska kiinnitin leikkaa 
puukuidut vinosti, se ei tule ulos siitä, kun 
laudat kuivuvat.

ASENNUS VINOPALKKIIN
Jos terassi asennetaan vinoon palkkiin, kiinnittimet on asennettava vinoon - offset. 
Katso piirros.
1. Ammu naula palkin oikeaan reunaan
2. Tämän jälkeen liuuta naulain saman palkin vasempaan reunaan, ja kiinnitä seuraava 
lauta reunasta vinosti palkkiin.

• Ammu kiinnittimet kantavan palkin keskelle aina kun mahdollista. 
• Älä ammu työkalua useammin kuin kerran samassa paikassa.
•  Aloita aina matalalla ilmanpaineella ja lisää, kunnes saavutat 

täydellisen tuloksen.
•  Oikein asennetun kiinnittimen tulee olla tasainen laudan kanssa tai 

hieman alempi (noin 2 mm).

PIKAOPAS

2.

1.

3.

ASENNA ENSIMMÄINEN LAUTA
Jos ensimmäinen lauta on lähellä seinää, suosittelemme että 
kiinnität sen ruuvilla, esim. ESSDECK Max. Varmista, että lauta 
on täysin suora. 

Huomaa, että EDGEFAST ei toimi paksummalla kuin 28 mm 
puulla, max. leveys 120 mm.

1. 2.

Huomioi käytettävän puumateriaalin oikea kosteustaso. 
Liian kostea puutavara voi kuivuessaan aiheuttaa vakavia rakenneongelmia.

713065 EDGEFAST piilokiinnitysnaulain 1 kpl

776752 EDGEFAST kiinnike 57 mm C4 300 kpl

776754 EDGEFAST kiinnike 57 mm A2 300 kpl

EDGEFAST Tuotekoodit:



Kaikki yllä olevat tiedot on annettu tiedossa olevien tosiseikkojen ja tietojen m
ukaisesti. Tietoja voidaan m

uuttaa ilm
an erillistä ilm

oitusta. 
Kaikkia ESSVE: n antam

ia neuvoja tulisi pitää vain ohjeellisina, eivätkä ne tarkoita, että ESSVE voidaan pitää vastuussa annetuista neuvoista.  
Asiakkaan vastuulla on aina viim

ekädessä päättää tuotteen valinnasta, käytöstä, sovelluksista jne.  
Toim

ittajan neuvot ovat vain osa asiakkaan päätöksentekotietoja.

4–5 kertaa 
nopeampi
kuin perinteinen 

asennus

Ammattilaisen 
järjestelmä

Piilokiinnitys = 
tyylikkäämpi terassi

Ei tikkuja tai halkeamia


