
SLĒPTĀ TERASES DĒĻU MONTĀŽA

PROFESIONĀĻIEM

EDGEFAST
4–5 REIZES ĀTRĀK



EDGEFAST ir jauna, ātra terases būvniecības sistēma. Sistēmu veido naglotājs, 
kas ļauj iedzīt divas naglas ar vienu kustību. Metode ļauj ietaupīt daudz laika. 
Saskaņā ar mūsu laboratorijas testiem EDGEFAST ir 4–5 reizes ātrāka nekā 
tradicionālā skrūvēšana no augšas.

Komplektā iekļautās starplikas vienmēr nodrošina nevainojamu atstarpi starp 
dēļiem. 

Slēptā terases dēļu montāža. Ļoti ātri.

EDGEFAST
4–5 reizes ātrāk nekā skrūvēšana no augšas.
Nekādu atskabargu vai plaisu.
Slēptā montāža nodrošina glītāku rezultātu.
Sistēma profesionāļiem.
Ātri, glīti un vienkārši.

Tā kā naglas ir iedzītas dēļa sānos, naglu galvas vispār nav redzamas. Tas rada 
elegantu iespaidu. Ātri, glīti, vienkārši un, pateicoties slēptajām naglām, – bez 
atskabargām!

EDGEFAST ir sistēma profesionāļiem, kuri katru sezonu būvē daudz terases 
grīdu, un kur galvenās prioritātes ir laika ietaupījums un skaists gala rezultāts.



!

PISTOLES UZLĀDĒŠANA
EDGEFAST naglotājā vienlaikus var ielādēt 100 naglas (4 sloksnes pa 25 naglām katrā). 
Ar to pietiek aptuveni trim kvadrātmetriem terases. Naglām ir C4 virsmas apstrāde un 
A2 nerūsējošā tērauda kvalitāte. EDGEFAST nagla vienā pusē ir līmēta. Tāpēc turiet naglu 
ar līmēto pusi uz augšu, lai nepieļautu tās salocīšanos.

PIEVIENOJIET SASPIESTO GAISU
Nenospiediet pamatplāksni, ja instruments ir pievienots kompresoram. Pirms kompresora 
pievienošanas instrumentam vienmēr pārbaudiet gaisa spiedienu. Instrumenta 
maksimālais darba spiediens ir 6-8 bāri. Sāciet ar zemu spiedienu un palieliniet to, līdz 
nagla ir nevainojami iedzīta dēlī.

STARPLIKU MONTĀŽA
Pirms montāžas sākšanas ievietojiet instrumenta pamatplāksnē starpliku, kas nodrošina 
pareizu atstarpi starp dēļiem. Lai ievietotu starpliku, iespiediet melno tapu (pie oranžās 
bultiņas). Naglotāja komplektā ir starplikas ar attālumu 0.6 mm (0 mm ir paredzēti tikai 
paneļiem iekštelpās). Lai nodrošinātu pareizu atstarpi starp dēļiem, ievērojiet koksnes 
ražotāju ieteikumus. 

ŠĀDI 
DARBOJAS  
EDGEFAST

Ņemiet vērā, ka EDGEFAST ir naglotājs, un ar to ir jārīkojas tikpat 
uzmanīgi kā ar citiem naglotājiem. Nekad nevērsiet instrumentu pret 
sevi vai citu personu, ja ir pievienota gaisa padeve. 



NAGLU NOVIETOŠANA UN 
MONTĀŽA

1. Novietojiet instrumentu un starpliku pret 
pirmo dēli.

2. Novietojiet nākamo dēli pret starplikas 
otru pusi tā, lai starplika atrastos starp 
abiem dēļiem. 

3. Pagrieziet instrumentu uz leju, cik 
vien iespējams, pret sevi. Nospiediet 
instrumentu uz leju pret dēli, lai atbrīvotu 
drošinātāju. Turiet dēli un nospiediet 
slēdzi, lai iedzītu pirmo naglu.

4. Pēc tam pagrieziet instrumentu tā, lai 
magazīnas gals būtu vērsts uz augšu. 
Nospiediet dēli un nospiediet slēdzi, lai 
iedzītu otru naglu. 

Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka 
pamatplāksne cieši pieguļ pie dēļa. 

Lai panāktu labāku rezultātu, neveiciet 
montāžu tikko impregnētai/slapjai 
koksnei, t. i., ar RH vērtību vairāk 
nekā 20%.

DĒĻU SAVIENOŠANA
Savienojot terases dēļus, tiem vienmēr ir jābūt novietotiem uz nesošās līstes. Katru dēli 
novieto virs savas līstes, kā ir parādīts attēlā iepriekš. Tas nodrošina naglas ciešu saķeri 
ar koku, un tā nenonāk pārāk tuvu dēļa galam.

• Ja iespējams, iedzeniet naglu sānu malas centrā.

• Nedzeniet vairākas reizes vienā un tajā pašā vietā.

• Iedzeniet vienu naglu katrā dēlī.

•  Sāciet ar zema gaisa spiediena iestatījumu un palieliniet to, līdz iegūstat teicamu rezultātu. 

•  Pareizi iedzītas naglas galvai ir jāatrodas vienā līmenī ar dēli vai apmēram 2 mm zemāk. Ja 

stiprinājums izvirzās no dēļa, regulēšanai izmantojiet kaltu un āmuru.

ŅEMIET VĒRĀ!

1.

PIRMĀ DĒĻA MONTĀŽA
Ja pirmais dēlis atrodas tuvu sienai, iesakām pieskrūvēt to no 
augšas, piemēram, ar skrūvi ESSDECK Max. Pārliecinieties, ka dēlis ir 
pilnīgi taisns. 

Uzmanību!
Neizmantojiet EDGEFAST koksnei, kas ir biezāka nekā 28 mm.

3.

2.

4.
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Un glītāks rezultāts!

Nekādu redzamu naglu – 
 skaistāka terase.
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vai plaisu


