Princip montáže
plotu SILVADEC
www.silvadec.com / info@silvadec.com / tel.:+33 (0)2.97.45.09.00
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED JAKOUKOLI POKLÁDKOU PLOTU SILVADEC
Před zahájením stavby vám důrazně doporučujeme přečíst si celý tento
dokument, abyste si osvojili jakékoli možné problémy s montáží.
Neumisťujte plot tam, kde by mohlo dojít k nevratnému odření sloupků,
zakončovacích profilů sloupků, desek a jiných krytek. Jedná se
o materiály z hliníkové slitiny náchylné k poškrábání. Plotová prkna
nejsou konstrukční. Plot Silvadec je určen ke svislému použití a není
navržen k udržení nákladu nebo k tomu, aby složil jako kotvicí bod.
Naše záruka se vztahuje pouze na prvky Silvadec za podmínky, že byly
smontovány společně (například neposkytujeme záruku na sloupky
použité s prkny z exotického dřeva).
Neneseme žádnou odpovědnost a neposkytneme záruku v případě
nedodržení níže uvedených pokynů. Plot odolá větru o rychlosti do
120 km/h na běžném místě až do výšky 1815 mm se zapuštěním do
betonu a do 1260 mm s pokládkou na desku Silvadec. Ploty nelze
montovat v DOM TOM.
Je NUTNO upoutat rohové sloupky v zájmu vyšší odolnosti vůči větru.

Listy

Krytka

Horní lišta

Zakončovací
profil sloupku
Prostřední
lišta
Sloupek

Deska

Spodní lišta

MONTÁŽ A VÝPOČET POČTU NEZBYTNÝCH PRVKŮ PLOTŮ
(SE ZAPUŠTĚNÍM DO BETONU NEBO BEZ)
UPEVNĚNÍ NA JEDNODÍLNÉ DESKY (VÝLUČNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ S HLADKÝM POVRCHEM)
SE ZAKAZUJE U VÝŠEK SLOUPKŮ NAD 1260 MM.
UPEVNĚNÍ NA DVOUDÍLNÉ DESKY (VÝLUČNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ S PÍSKOVANÝM POVRCHEM)
UMOŽŇUJE MONTÁŽ PLOTOVÝCH SLOUPKŮ MAXIMÁLNĚ DO 1845 MM.
POZOR: před jakýmkoli řezáním pro srovnání výšky připomínáme, že sloupek je vždy vyšší než výška prken. Je tedy NUTNO dodržet
mezeru NEJMÉNĚ 15 mm mezi krytkou a horní lištou. PŘI ŘEZÁNÍ SLOUPKU JE TEDY NUTNO POČÍTAT SE ZACHOVÁNÍM NEJMÉNĚ
15 MM NAVÍC OPROTI VÝŠCE PRKEN A JINÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.

UPEVNĚNÍ NA DESKY

1260 mm
nebo
1845 mm

Počet
prken

Požadovaná
výška plotu

Výška
minimální
sloupků
odpovídající

8

1200 mm

1260 mm

12

1800 mm

1845 mm

ZAPUŠTĚNÍ DO BETONU
Počet
prken

Požadovaná
výška plotu

Výška sloupků
odpovídající

12

1800 mm

2315 mm

Výška
sloupku
nad zemí:
1815 mm

500 mm

TECHNICKÉ PRVKY
Rozměry prken: 150 x 21 mm (+/- 2 mm)
Standardní délka: 1783 mm (+/- 5 mm)
Hmotnost Elegance: 2,7 kg/ml; (+/-5 %)
Hmotnost Atmosphère: 2,4 kg/ml (+/-5 %)
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A) MONTÁŽ PLOTŮ S DESKAMI
Plotová řada SILVADEC nabízí hliníkové příslušenství se dvěma různými povrchy, pískovaným nebo hladkým. Každému povrchu odpovídá
jeden profil sloupku a jeden typ desky. Při instalaci na zídku mohou ploty tvořit skvrny na zídkách. Skvrny smyje déšť a zmizí v týdnech
po montáži. Nicméně, pozor, tento jev může přetrvat na zídkách s porézním povrchem, takže nedoporučujeme montáž našich prken ELEGANCE
na tento druh povrchu. V tomto konkrétním případě proto doporučujeme použití našich prken ATMOSPHERE.
Doporučujeme vám namontovat naše desky na rovnou a stabilní homogenní betonovou desku o šíři nejméně 20 cm. Ověřte rovnost
montážní plochy. Montáž desek na prohnutou plochu (například duté tvárnice) je DŮRAZNĚ zakazuje.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ K MONTÁŽI

DVA POVRCHY - DVA DRUHY DESEK A SLOUPKŮ

• Děrovačka
• Vodováha
• Provaz
• Metr
• Nerezové kotvicí šrouby, M10 (nejlépe
výrobky určené k upevnění zábradlí)
4 na desku
• Tužka (volitelné)
• Palice (volitelné)
• Sada imbusových klíčů

A-1) MONTÁŽ PLOTU S JEDNODÍLNÝMI DESKAMI
A11. UMÍSTĚTE 1. desku.
OZNAČTE kotvicí body.
ODSTRAŇTE desku.
VYVRTEJTE otvory podle pravidel oboru.
ZnovuPOLOŽTE desku (případně zaklínujte,
aby se zajistila správná opora).
VLOŽTE a pak utáhněte 4 kotvicí šrouby.
UPEVNĚTE následně stejným způsobem
druhou desku a dodržujte PŘÍSNĚ rozestup
1800 mm mezi deskami.
Nepoužívejte kotvicí šrouby o průměru
menším než 8 mm. Neneseme jakoukoli
odpovědnost
za
výběr
použitých
upevňovacích systémů.

MONTÁŽ PLOTU NA DVOUDÍLNÉ DESKY JE OMEZENA NA VÝŠI
SLOUPKŮ 1845 mm, TEDY NA SKLÁDÁNÍ 12 PRKEN Z KOMPOZITNÍHO
DŘEVA.
V TOM PŘÍPADĚ JE PŘI ŘEZÁNÍ SLOUPKU (původně dodaného o délce
2,315 m) NUTNO POČÍTAT S PŘÍSLUŠNOU DÉLKOU NEPŘEKRAČUJÍCÍ
1845 mm, PODLE ZVOLENÉ KONFIGURACE SKLÁDÁNÍ (počet
prostředních lišt, designových prvků, atd.). NEZAPOMEŇTE ZOHLEDNIT
DILATAČNÍ MEZERU NAHOŘE NA SLOUPKU NEJMÉNĚ 15 mm (mezi
krytkou a posledním prknem).
POZOR: PŘI MONTÁŽI VYVÝŠENÉHO PLOTU NA ZÍDKU NESMÍ VÝŠKA
„ZÍDKA + PLOT“ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PŘESÁHNOUT 2,20 m
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Pozor,při
při montáži
montáži jejetřeba
dodržet
sklon
desek.
sklon desek

A12. VLOŽTE oba sloupky do desek.
Zkontrolujte svislý směr sloupků pomocí
vodováhy.

A13. ZAŠROUBUJTE pak přítlačné šrouby
pomocí imbusového klíče M8 na sloupky,
až sestava nemá žádnou vůli (utažení
rukou).

A-2) MONTÁŽ PLOTU S DVOUDÍLNÝMI DESKAMI

A21. UMÍSTĚTE sloupek do desky
a ponechte dostatečnou mezeru, aby
sloupek snadno zapadl do připravené
dutiny.
POZOR
NA
SKLON
SLOUPKU
V DESCE: oba otvory sloupku musí být
proti děrovaným částem desky.
Odnímatelný
jazýček
sloupku
„
(viz
odstavec
MONTÁŽ
PLOTŮ
S ROHOVÝMI SLOUPKY“) musí být proti
3. děrované části desek.
PŘITISKNĚTE poté obě poloviny
desky proti stěnám sloupku a
zašroubujte všechny 3 upevňovací
šrouby.

A22. UMÍSTĚTE sestavu desky + sloupku
na betonovou desku.
OZNAČTE kotvicí body.
ODSTRAŇTE desku.
VYVRTEJTE otvory podle pravidel oboru.
UMÍSTĚTE znovu sestavu
desky +
sloupku (případně zaklínujte, aby se
zajistila správná opora).
Vložte a pak utáhněte 4 kotvicí šrouby.
Nepoužívejte kotvicí šrouby o průměru
menším než 8 mm a větším než 12 mm.

A23. OPAKUJTE operaci u druhé
sestavy sloupku + desky.
DODRŽUJTE PŘÍSNĚ
rozestup
1800 mm mezi sloupky, i při montáži do
kouta.
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B) MONTÁŽ PLOTŮ SE ZAPUŠTĚNÍM DO BETONU
DOPORUČUJEME, ABY U MONTÁŽE SLOUPKŮ ZAPUŠTĚNÝCH DO BETONU BYLY DVĚ OSOBY.
Upevnění sloupku do betonového pouzdra je operace vyžadující větší pozornost.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ K MONTÁŽI
• Vodováha
• VOLITELNÉ: zahradní hrabičky

• Dláto
• Provaz (volitelné)

• Metr
• Palice (volitelné)

B1. VYHLUBTE otvory pro zapuštění
sloupků: otvory o průměru 300
a hloubce nejméně 500 mm,
(na hutné a homogenní zemi).
Nicméně podle povahy terénu může
být montér nucen vyhloubit otvory
větších rozměrů.
On je výhradně odpovědný za
vyhodnocení nezbytného otvoru.

B3. PODLOŽTE případně základ
sloupků kameny.

B2. Umístěte sloupky do otvorů.
Rozestup sloupků musí být 1800 mm.
Proto je třeba sloupky rozmístit
s rozestupem 1797 mm +/- 3 mm,
měřeno mezi oběma středovými
stěnami sloupků, jak je uvedeno na
obrázku vedle.
Je zásadní ponechat dilatační
mezeru nejméně 14 mm (7 mm
z obou stran) po délce mezi prknem
a středovou stěnou sloupku

B4. ZAPUSŤTE sloupky do
betonu a pečlivě kontrolujte svislý
směr (pomocí vodováhy), výšku a
rozestup sloupků při plnění otvorů.
Po zaschnutí znovu zkontrolujte
rozměr 1800 mm.

UPRAVTE pečlivě svislý směr
a výšku sloupků oproti zemi.

1800 mm
1797 mm

7 mm

1800 mm

7 mm

C) MONTÁŽ PRKEN A LIŠT
POZOR: Při pokládce na litý beton je ZAKÁZÁNO zapouštět první prkno do země. Toto prkno nesmí být v žádném případě namáháno.
Lze použít dolní lištu pod první prkno, která spočívá na zemi, nebo zčásti zabudovaný základní plotový profil, na místě prvního prkna.

C-1) DOLNÍ LIŠTA NEBO ZÁKLADNÍ PLOTOVÝ PROFIL
C-11) DOLNÍ LIŠTA
Dolní lišta je vhodná k montáži na desku
(spočívá tedy na desce) i k zapuštění
do betonu (spočívá tedy přímo na
zemi nebo betonovém bloku). Dodává
prvnímu prknu na tvrdosti a zároveň ho
chrání před stykem se zemí.

C111. VLOŽTE spodní lištu do otvoru v desce
a proti sloupku.
Při montáži se zapuštěním do betonu
umístěte spodní lištu na betonový
sokl proti
vnější stěně sloupku
a dbejte, aby lišta byla správně proti
otvoru sloupku.

C112. ZASUŇTE potom první prkno do drážky

Poznámka: Je možné upevnit

předem

sloupku, aby se zasadilo na spodní lištu.

spodní

pomocí

lištu

k

prvnímu

prknu

nerezového šroubu Ø4 s frézovanou hlavou
(nejsou součástí balení) při dodržení všech
nezbytných opatření, aby prkno neprasklo.
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C-12) ZÁKLADNÍ PLOTOVÝ PROFIL
Základní plotový profil je vhodný pro zapuštění
do betonu, zejména v případech, kdy je nutno
částečně zasadit první prkno. Vkládá se tedy
místo tohoto prvního prkna.
POZOR: Při kalkulaci výšky berte v potaz
výšku základního plotového profilu nad
zemí.

C122. ZASUŇTE potom jednoduše
první“ prkno z kompozitního dřeva

„

do drážky sloupku, aby se zasadilo
do základního plotového profilu.

První prkno

Poznámka: Je možné umístit na
sebe několik základních plotových
C121. Jakmile je beton zpevněný, VLOŽTE

profilů.

základní plotový profil do drážky sloupku, aby

Základní plotový profil lze případně

spočinul na betonovém soklu.

nahradit jakýmkoli prknem na výšku

Základová
desk

plotu.

C-2) PROSTŘEDNÍ LIŠTY A HORNÍ LIŠTA (POVINNÁ MONTÁŽ)
C-21) PROSTŘEDNÍ LIŠTY
VLOŽTE a SKLÁDEJTE prkna do sloupků a vkládejte prostřední
lišty.
Prkna a prostřední lišty neslepujte, nesvařujte ani nešroubujte
mezi sebou ani ke sloupkům.
Bez ohledu na výšku a konfiguraci montovaného plotu
je ZÁSADNÍ neumisťovat více než 3 prkna BEZ prostřední lišty.
Horní lišta

Prostřední lišta

Příklad konfigurace: 8 prken, 1 horní lišta,
2 prostřední lišty a jedna spodní lišta

Pečlivě dodržujte směr skládání
podle obrázků vedle.

Spodní lišta

Základová
deska

Příklad konfigurace: 11 prken, 1 horní lišta,
3 prostřední lišty a jedna základová deska

POZOR, je nutno dodržovat dilatační mezeru na
VÝŠKU nejméně 15 mm.

Rovněž je nezbytné dodržovat dilatační mezeru u prken na
DÉLKU, v řádu 7 mm (+/- 4 mm).
Prkna měří 1783 mm (+/- 3 mm) a rozestup mezi sloupky má být
1800 mm.
Dilatační mezery je nutno dodržet z obou stran.
V případě potřeby prkna znovu přiřízněte a vycentrujte, aby
byla tato mezera dodržena.

Dilatační mezera
7 mm z každé
strany
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C-21) HORNÍ LIŠTA
Je NUTNÉ UMÍSTIT tuto lištu nahoru na plot.
Přídavná spojka umožňuje spojení lišty se sloupkem.
VLOŽTE spojky z každé strany lišty do žlábku k tomu určenému.
Každá spojka je upevněna k liště pomocí dodaného šroubu
(M6x12 mm).

Spojka

ZASUŇTE poté spojku (spojenou s lištou) na sloupek předtím, než
položíte lištu na poslední prkno.

Šroub Ø 6

D) POVRCHY
Na
začátek
a
na
konec
plotu
lze
vložit
zakončovací profily do obou 2 sloupků (k dispozici v obou řadách
- pískované i hladké).
Přiřízněte

zakončovací

profily

na

správnou

délku, pak je vložte horní částí sloupku.

VLOŽTE krytku na sloupek.
Vložení

se

provádí

použijte

palici

zatlučení

(důrazně

(nebo

ručně.

V

případě

kladívko)

nedoporučujeme

k
použít

potřeby
dokončení
jakýkoli

MINIMÁLNĚ
15 mm

řezný nástroj, který by mohl poškodit barvu).
Krytku ke sloupku nepřipevňujte strojově.

MINIMÁLNĚ
15 mm

POZOR na sklon krytky při montáži na sloupek. Obě 2 „patky“
krytky se musí montovat na středové žebro sloupku. Stálého
upevnění lze dosáhnout pouze v této poloze.

Sloupek je stále vyšší než naskládaná prkna. Dodržujte POVINNĚ dilatační mezeru NEJMÉNĚ 15 mm mezi krytkou a horní lištou. Při výpočtu výšky
sloupku je nutno počítat s tím, že horní lišta (nutná) přidá tloušťku 16 mm navíc, střední lišta v dolní poloze přidá tloušťku 14 mm a že střední lišta, dolní
lišta nebo základní plotový profil (pouze v dolní poloze) přidají tloušťku 2,5 mm navíc.

E) MONTÁŽ PLOTŮ DO KOUTA
Pozor: Rohové sloupky SILVADEC mohou sloužit pouze ke křížení 2 plotů pod úhlem 90°. U úhlů jiných než 90° je nutno postavit vedle sebe dva sloupky.

E-1) ROHOVÝ SLOUPEK HLADKÝ POVRCH
NATOČENÍ ROHOVÉHO SLOUPKU
Ať jde o montáž na desky nebo zapuštění do
betonu, rohový sloupek musí být natočen tak
jako na obrázku vedle. Pokud se ve skutečnosti
tato konfigurace nedodrží, bude montáž krytky
problematická.

ne
OK

POZOR: při montáži plotů s rohovými sloupky je NUTNO upoutat rohové sloupky v zájmu vyšší odolnosti vůči větru (nad 90 km/h).
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DŮLEŽITÝ TECHNICKÝ PRVEK
Při montáži rohového sloupku na jednodílnou
desku je NUTNO počítat s řezáním prvního
plotového prkna podle obrázku vedle.

E-11) MONTÁŽ NA DESKU

E-12) MONTÁŽ SE ZAPUŠTĚNÍM DO BETONU

UMÍSTĚTE desky pro roh pod úhlem 90° a dodržte natočení uvedené výše.
ROZHODNĚ dodržujte vzdálenosti mezi deskami uvedené zde vedle.
Pozor: v případě montáže na dvoudílnou desku viz následující odstavec.

V každém případě je nutno ponechat dilatační mezeru 7 mm mezi vnitřní stěnou
sloupku a plotovým prknem, bez ohledu na konfiguraci montáže.

1700 mm

1660 mm

VLOŽTE krytku na sloupek.
POZOR na sklon krytky při montáži na
sloupek.
Obě 2 „patky“ krytky se musí montovat
na středové žebro sloupku.
Existuje jen jediný možný směr, aby
nebylo vidět žádnou patku.

E-2) SLOUPEK 3 V 1 - PÍSKOVANÁ ŘADA
Sloupek z pískované řady má rozměry 64*70 mm. Je vybaven odnímatelným
jazýčkem, který umožňuje použití tří následujících konfigurací:

Tyto jazýčky se odřezávají jako
„
konzervy“. Odstraňte odnímatelný jazýček
zbytečný na prvních deseti centimetrech
pomocí kleští, pak odstraňte celou
tyčku ručně (POZOR: př této operaci
jsou rukavice NUTNÉ).
POZOR: v konfiguraci rohového sloupku
je NUTNO upoutat sloupky v zájmu
vyšší odolnosti vůči větru (nad 90 km/h).

Plot

Začátek/konec

Úhel
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E-21) MONTÁŽ NA DESKU

E-22) MONTÁŽ SE ZAPUŠTĚNÍM DO BETONU

UMÍSTĚTE desky pro roh pod úhlem 90° a dodržte natočení uvedené zde vedle.

Sloupek v rohové konfiguraci (odříznutý jazýček) slouží výhradně ke křížení

ROZHODNĚdodržujte vzdálenosti mezi deskami uvedené zde vedle.

2 plotů pod úhlem 90°.

Pozor: Může být nezbytné prkna přiříznout, aby byla dodržena dilatační mezera

V

u prken na délku.

7 mm mezi vnitřní stěnou sloupku a plotovým prknem, bez ohledu na

každém

případě

je

nutno

ponechat

dilatační

mezeru

konfiguraci montáže.

1692 mm

1683 mm

F) PŘÍSLUŠENSTVÍ: MINERÁLNÍ, ROSTLINNÝ, MĚSTSKÝ DEKOR A DEKORY SKLA
Lze NAHRADIT:
- 2 stohovaná plotová prkna minerálním, rostlinným nebo městským dekorem. Tento dekor lze vložit do jakékoli výšky plotu a je nutné ho zarámovat prkny
z kompozitního dřeva.
- 3 stohovaná plotová prkna dekorem skla (opálovým nebo průhledným). Tento dekor lze vložit do jakékoli výšky plotu a je nutné ho zarámovat dvěma
lištami (prostřední lišty, horní lišta).
Při jakékoli manipulaci s těmito prvky se důrazně doporučují rukavice.

Minerální dekor

Rostlinný dekor

Městský dekor

Dekor skla

F-1) INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ MINERÁLNÍ, ROSTLINNÝ A MĚSTSKÝ DEKOR

Minerální, rostlinný a městský dekor se jednoduše zapasuje na plotová prkna
SILVADEC a jsou kompatibilní jak s řadou příslušenství s pískovaným povrchem,
tak s řadou příslušenství s hladkým povrchem.
Tyto dekory lze umístit do jakékoli výšky plotu za podmínky, že z obou stran dekoru
následuje prkno.
Dekor může nahradit prostřední lištu. Dbejte, abyste nepřekročili počet 3 složených
prken mezi každou prostřední lištou nebo dekorem.
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F-2) INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ DEKORY SKLA
Dekory skla se jednoduše zapasují do prostředních lišt nebo horní lišty a jsou kompatibilní jak s řadou příslušenství s pískovaným povrchem, tak s řadou
příslušenství s hladkým povrchem.
Dekor skla nahradí 3 prkna z kompozitního dřeva SILVADEC.
Tyto dekory lze umístit do jakékoli výšky plotu za podmínky, že budou z obou stran ohraničeny jednou prostřední lištou a jednou horní lištou nebo dvěma
prostředními lištami.

G) PŘÍSLUŠENSTVÍ: DISTANČNÍ PODLOŽKA
Pro vyrovnání prken lzeNAINSTALOVAT distanční podložku POD dolní lištu plotového panelu.
POZOR: V žádném případě ji nelze použít k podložená více než 12 plotových prken a nelze ji instalovat více než 20 cm od země.

Maxim
álně
1845 mm
nebo
12 prken
maxim
álně

Distanční
podložka

1. krok: VLOŽTE distanční
podložku do drážky sloupku,
pak ji zasouvejte podél sloupku
do požadované výšky tlakem
na rovnou vnitřní plochu ve
sloupku (viz obrázek vedle).
UPRAVTE
potom
výšku
podložky pomocí stejné rovné
plochy.

2. krok: Pro ZABLOKOVÁNÍ
polohy
podložky
lehce
zatlačte na její konec mimo
sloupek, pak ULOŽTE dolní
lištu a první prkno stiskem
na
distanční
podložku.
UPRAVTE následně úroveň
posunutím položky nahoru
nebo dolů. ZABLOKUJTE
potom
polohu
zarážky
mírným tlakem na prkno.

Spodní lišta

Distanční
podložka
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3. krok:
SKLÁDEJTE
prkna, jak bylo
uvedeno výše v
tomto dokumentu a
dodržujte veškeré
pokyny.

ÚDRŽBA
Kromě níže uvedených informací viz náš návod k údržbě dodaný s prkny. Je k dispozici u našich prodejců a lze ho stáhnout na našich
webových stránkách www.silvadec.com. Rovněž vám ho můžeme na vyžádání zaslat. Tento návod je nutno předat koncovému uživateli výrobků.
PLOTOVÁ PRKNA
Doporučujeme
vám
umývat
plot
2krát
ročně
vodou
a
kartáčem
a
postupovat
po
délce
prken.
• V případě skvrn od nečistoty, mastnoty, oleje nebo chcete-li odstranit skvrny od znečištění nebo rostlinného původu, postupujte podle listu
údržby plotů SILVADEC®, který je dostupný na internetové stránce http://www.silvadec.com.
• V případě poškrábání nebo odolných skvrn můžete použít mosazný kartáč na navlhčená prkna, aby nedošlo k jejich vyblednutí.
Broušení nebo leštění může vést k mírné změně barvy, tato změna ale časem pomine.
• Plotová prkna z kompozitního dřeva SILVADEC® nevyžadují žádnou zvláštní ochranu.
• POZOR: Skvrny od vlhkosti se mohou objevit na zakrytých nebo částečně chráněných oblastech (rostlinstvo, oblasti pod přístřeškem...).
	Nedoporučujeme tedy umisťovat naše ploty do těchto podmínek. Bez působení UV záření a vlivů počasí, tyto skvrny od vlhkosti přirozeně
nezmizí a neproběhne správný rozvoj barevnosti prken z kompozitního dřeva. Pokud byl plot umístěn přesto pod přístřešek, je možné urychlit
proces rozvoje barevnosti nebo zmírnit skvrny od vlhkosti tím, že příslušnou oblast vyčistíte kartáčkem s čisticím přípravkem na prkna
z kompozitního dřeva SILVANET® (postupujte v podélném směru prken).
• V závislosti na složení plotu, na vlivech počasí, výkyvech atmosférické vlhkosti a teplot se může u plotových prken z kompozitního dřeva
projevit „šupinkování“. Přípustná tolerance šupinkování je 10 mm na běžný metr.
SLOUPKOVÉ PODPĚRY, SLOUPKY, ZAKONČOVACÍ PROFILY A KRYTKY
•	Tyto čtyři položky jsou vytvořeny ze slitin hliníku, takže nerezavějí. Pokud si to přejete, můžete jejich údržbu provádět s pomocí běžných
čisticích přípravků. Po umytí je důkladně opláchněte čistou vodou bez přísad. Nikdy nepoužívejte žádné přípravky, jako je benzín, aceton, líh,
zásadité nebo kyselé přípravky, brusné houbičky, brusný papír; obecně žádné brusné výrobky.
•	DŮRAZNĚ nedoporučujeme používat žádný přípravek obsahující kyselinu a ani žádná rozpouštědla, která by mohla pozměnit lak.
DESKY ZE SKLA A PERFOROVANÉHO PLECHU
• Skleněnou desku lze čistit hadříkem a přípravkem na mytí oken.
•	Neneseme žádnou odpovědnost v případě poškození výrobku, který nebyl uskladněn v originálním obalu.
•	Plotová prkna Silvadec® je nutno skladovat na suché a rovné ploše na dobře odvětrávaném místě tak, aby nedošlo k žádné deformaci.

USKLADNĚNÍ A MANIPULACE
• Uživatelům doporučujeme uskladnit součásti plotu mimo dosah vlivů počasí a záření UV, a to v jejich původním obalu.
•	Neneseme žádnou odpovědnost v případě poškození výrobku, který nebyl uskladněn v originálním obalu.
• Plotová prkna Silvadec® je nutno skladovat na suché a rovné ploše na dobře odvětrávaném místě tak, aby nedošlo k žádné deformaci.

RECYKLACE A KONEC ŽIVOTNOSTI
Jako u všech druhů domovního odpadu je zakázáno pálit kompozitní dřevo na volném vzduchu (článek 84 krajského hygienického nařízení).
Nedoporučujeme dále ani používat kompozitní dřevo jako palivo v kotlech. Spalování kompozitního dřeva způsobuje vznik velkého množství
škváry. Důrazně nedoporučujeme používat kompozitní dřevo v grilech.

Při instalaci plotu nebo ohrady je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy, které získáte na obecním úřadě. Kompozitní dřevo
SILVADEC® není takzvaně konvenční výrobek. Ohlaste jej své pojišťovně. Barva prken z kompozitního dřeva SILVADEC® se během prvních týdnů po
instalaci vyvíjí, takže při doobjednání dalšího prkna je možné, že zjistíte rozdíl v barvě oproti již položeným prknům; tento rozdíl se časem setře. Barvy
a broušení vzorků, které dodáváme, nemají smluvní závaznost. Mohou se mírně lišit v závislosti na použitých třískách a pilinách. Na plotová prkna se
poskytuje záruka vůči napadání termity a houbami: 25 let v případě použití pro obytné účely a 10 let v případě veřejného nebo komerčního použití.
Tato záruka se omezuje na poskytnutí náhradních prken.
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