
Demontovatelný klip na terasu SILVADEC lze použít k:
 - vytvoření přístupu k prvku umístěnému pod terasou (těsnost, elektrický blok, atd.),
 - vytvoření terasy s možností částečné demontáže vložením pravidelné jedné až dvou řad demontovatelných klipů 
mezi 2 prkny, místo klipů se 3 háčky.

1. krok: Našroubujte předem první řadu klipů (aniž byste zcela zašroubovali šrouby v klipech) 

2. krok: Vložte prkno a předem našroubujte druhou řadu klipů.

3. krok: Zašroubujte zcela první řadu klipů.

4. krok: Po vložení a upevnění následujícího prkna pomocí standardního klipu se 3 háčky zašroubujte zcela druhou řadu klipů. 
Tyto operace opakujte pro každou řadu prkna, které má být demontovatelné.

SILVADEC - PU32V1

Nástroje nezbytné k montáži demontovatelných klipů:
- Vrtačka s koncovkou Torx T15 standard
- Šrouby ø 3x35 mm (dodané s klipem)

Pro montáž podkladových fošen viz postup pokládky terasových prken SILVADEC (PU 7).

Princip montáže 
demontovatelného klipu na terasu
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UPEVNĚNÍ TERASOVÝCH PRKEN S DEMONTOVATELNÝMI KLIPY SILVADEC

DŮLEŽITÉ: Je možné, že mezera mezi prkny a demontovatelným klipem bude mírně odlišná od mezery u jednoduchého klipu. 
To může způsobit mírný posun mezi spojenými prkny. Bez ohledu na použitý klip důrazně doporučujeme netlačit shora během 
montáže, aby se tento posun omezil.



1. krok: Uvolněte mírně klip a odsuňte ho, aby bylo možno umístit hlavu šroubu nad „klíčovou dírku“. 

2. krok: Zašroubujte šroub znovu tak, aby hlava byla pod horní stěnou klipu.

Prkno je tak uvolněno. Je možné ho vyjmout. Pro opětovnou montáž prkna proveďte tyto operace v obráceném pořadí. 

3. krok: Odsuňte klip až na konec prkna, aby bylo možno ho 
odstranit. 

Klip je navržen tak, aby šroub byl dostupný koncovkou Torx T15 standard.
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DEMONTÁŽ PRKEN 

Klíčová dírka

Horní stěna

Je možné, že tato verze principu montáže není poslední verzí k tomuto datu. Poslední verzi lze najít na naší internetové stránce www.silvadec.com.


