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EDGEFAST on uus süsteem väga kiireks terrassilaudade kinnitamiseks. 
EDGEFASTi kasutades paigaldatakse kinnitid terrassilaudade külgedele ehk 
tegemist on peidetud paigalduslahendusega, mille puhul puuduvad nähtavad 
kruvi- või naelapead, laudadele ei teki teravaid puidukilde ning üldmulje 
terrassist jääb luksuslik. 
EDGEFASTi süsteem on mõeldud proffidele, kes paigaldavad aastaringselt 
erinevaid puitterrasse ning kelle jaoks on oluline tõhus ajakasutus ja kiire 
ning korrektne lõpptulemus.

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.

EDGEFASTi süsteemi aluseks on uut tüüpi naeluti, mis võimaldab ühe 
liigutusega paigaldada terrassilaua külgedele kaks kinnitit. Tänu sellele 
annab süsteem suure ajalise kokkuhoiu. Ühtlasi kindlustavad süsteemi 
kuuluvad distantsplaadid, et terrassilaudade vahele jäävad ideaalsed 
vahekaugused. Meie testide tulemuste põhjal võime garanteerida, et 
EDGEFASTi süsteemiga terrassiehitus on vähemalt viis korda kiirem kui  
traditsiooniline kruvidega terrassiehitus.



DISTANTSPLAADI KINNITAMINE
Enne paigaldustöö alustamist tuleb naeluti alusplaadile kinnitada distantsplaat. 
Distantsplaadi sisestamisel vajuta must nupp sisse. Distantsplaadid on saadaval 
vahemikule 0 mm kuni 6 mm (0 mm sobivad ainult sisevoodrilaudadele). 

EDGEFASTI 
TÖÖPÕHIMÕTTE 
KIRJELDUS



PÜSTOLI LAADIMINE
Korraga saab EDGEFASTi püstolisse 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. Hoia kinnitite liimitud külge ülevalpool. Nii väldid kasseti paindumist.

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

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



Paiguta distantsplaat esimese
terrassilaua vastu. (1.) Lükka järgmine 
terrassilaud distantsplaadi teise külje 
juurde, nii et distantsplaat jääb kahe laua 
vahele. (2.) Pööra naelutit alla nii palju kui 
võimalik. Suru terrassilaud distantsplaadi 
vastu ning kaitseriivi vabastamiseks vajuta 
naeluti alla laua vastu. Hoia lauda tugevalt 
ja vajuta päästikule. (3.) Seejärel pööra 
püstolit, nii et salve ots osutab üles. Suru 
terrassilaua lahtist serva alla ja vajuta 
päästikule.   

Pööra alati naelutit lõpuni, et kindlustada 
terrassilaudade paigaldamine parima 
nurga all. Paigaldamise ajal jälgi, et 
naeluti alusplaat oleks kogu aeg tasaselt 
terrassilaua vastas. Paigalda kinniti iga 
karkassiprussi juurde. 

Kuna kinnitid lõikavad puidukiud 
diagonaalselt läbi, ei kerki nad 
terrassilaudade kuivades välja.
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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. Pea meeles, et EDGEFASTi  
saab kasutada puitmaterjaliga, mille paksus on kuni 28 mm.

KINNITITE PAIGALDAMINE



Juhul kui terrassilauad paigaldatakse karkassi suhtes nurga all, tuleb kinnitused teostada 
nihkega.

(1.) Paigalda kinniti karkassiprussi paremale servale. (2.) Nihuta seejärel naeluti sama  
karkassiprussi vasakule küljele ja paigalda kinnitusvahend tagumise terrassilaua servale.

• Võimaluse korral kinnita kinnitusvahendid karkassiprussi keskele.
• Ära kinnita samasse kohta mitu korda.
•  Kasuta alguses alati madalat suruõhuseadistust ja suurenda rõhku, kuni 

kinnitustulemus on ideaalne. 
•  Õige paigaldamise korral asetseb kinniti lauapinnaga tasaselt või jääb laua-

pinnast veidi (umbes 2 mm) allpoole. 

KIIRE PAIGALDUSJUHEND
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PAIGALDAMINE NURGA ALL PAIKNEVATESSE KARKASSIPRUSSIDESSE



Kogu ülaltoodud teave on esitatud väljaande koostam
ise ajal teada olnud andm

ete ja inform
atsiooni kohaselt. Esitatud teavet võidakse ilm

a eelneva etteteatam
iseta m

uuta.  
Kõiki ESSVE poolt antud nõuandeid tuleb käsitleda ainult üldise inform

atsioonina, m
is tähendab, et ESSVEt ei saa pidada nõuannete eest vastutavaks. Klient võtab alati  

om
al vastutusel ja riisikol vastu toote valikut, kasutusviisi, kasutuskohta jm

t puudutavad otsused. Tarnija nõuanded on ainult üks osa teabest, m
ille põhjal klient otsuse teeb.

5X kiirem töö
kui kruvikinnitusega.  

Pinnuvaba ja naelapeadeta 
paigaldustulemus!

Proffidele mõeldud  
süsteem.

Peidetud paigalduslahendus  
annab terrassile kenama välimuse.

Puuduvad pinnud 
ja praod.


