
Monatvimo 
ir eksploatavimo
vadovas 

Kirpimo kraštas



Mes tikime, kad nėra nieko gražesnio už natūralų 
medžio raštą, todėl metų metus praleidome tobulindami 

alternatyvų sprendimą, kuris dabar yra lygiai taip pat 
patrauklus, bet neturi natūralaus produkto trūkumų.

Į šį leidinį sudėjome susistemintą informaciją apie viską, 
ką turėtumėte žinoti. Tai esminiai montavimo aspektai, 

reikiamų įrankių ir tvirtinimo būdų apžvalga ir  jau 
sumontuotų Millboard® terasinių lentų priežiūros 

patarimai. 
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Sandėliavimas

Millboard® terasinės lentos turėtų būti sandėliuojamos ant plokščio paviršiaus
arba ne didesniu nei 400mm atstumu sudėtų tašelių ir sukrautos suglaudus
apdailines puses. Būkite atsargūs, netraukite lentų nuo padėklo ir netrinkite 
tarpusavyje, nes tokiu būdu galite pažeisti paviršius; padėklą galima perkelti 
į kitą vietą, jei Millboard® lentos yra prie jo saugiai pritvirtintos. Dirbdami 
su Millboard® terasinėmis lentomis naudokite pirštines ir dėvėkite marškinius 
ilgomis rankovėmis, būkite atsargūs jas keldami - jos gana sunkios. 
Rekomenduojame, kad lentą neštu du žmonės.

Spalva

MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS

Skirtingų partijų
atspalviai gali skirtis

Lentos turi būti saugomos suglaudus apdailines puses.

MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS

Montavimos
ir eksploatavimo vadovas Mes stengiamės užtikrinti maksimalų spalvos 

vienodumą, bet skirtingų partijų atspalviai gali 
skirtis. Kad to išvengti, rekomenduojame užsisakyti 
visą reikiamą kiekį viena siunta. Jei turite skirtingų 
partijų lentų, pabandykite jas tiesiog sumaišyti ir 
tolygiai išdėlioti atspalvius. Kaip ir visų kitų, 
ultravioletinių saulės spindulių ir atmosferinių 
veiksnių nuolat veikiamų dalykų, lentų spalva 
ilgainiui truputį išbluks ir suvienodės. Jei siuntoje 
rasite netinkamos spalvos ar bet kokiu būdu
pažeistą gaminį, atidėkite jį į šalį ir kreipkitės į 
pardavėją.

Siekdami atkartoti natūralios medienos išvaizdą, 
mes specialiai naudojame papildomą spalvos 
tonavimą. Todėl skirtingos lentos ar net tos 
pačios lentos atspalvis gali būti netolygus. Tai 
reiškia, kad nedidelės lentos pavyzdžio atraižos
spalva gali truputį skirtis nuo visos lentos spalvos.
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MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVASMONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS

Gyvenamosios ir nedidelio intensyvumo 
objektams rekomenduojamas tarpas tarp
sijų centro yra 400mm.  1  .
Komerciniuose objektuose, tiltų, balkonų, prieplaukų, prie
įėjimų ir laiptų konstrukcijose taikomas 300mm atstumas
tarp sijų centrų. Jei montuojate išilgai perpjautą Millboard®
terasinę lentą, atitinkamai sumažinkite atstumus tarp sijų
centrų. Kiekviena lenta turi būti tvirtinama
ant mažiausiai trijų sijų.

Jei lentos klojamos ant sijų 45º kampu, sumažinkite 
atstumą tarp sijų centrų iki 300mm gyvenamosios 
paskirties objekte ir iki 240mm komercinės 
paskirties objekte. Visados palikite 10mm 
kompensacinį tarpą tarp sienų ir sijų galų.
Plas-Pro apdailos elementų tvirtinimui išgręžkite 
kiek didesnes skyles, kad liktu vietos medžiagų 
plėtimuisi. Bent trečdalis polio ilgio turi būti žemėje, 
mažiausiai 400mm. Sujungimai tarp lentų visados 
turi būti ant sijų.
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atrama

5

Tvirtinimas prie pagrindo Kiekvienoje sijos ir lentos susikirtimo vietoje sukami 
du varžtai. Trumpesnių lentų galų tvirtinimui 
rekomenduojame naudoti tris varžtus.      Į lentų 
galus varžtus sukite truputį įkypai, kad tvirtinimo 
taškas nebūtų visiškai prie pat jos krašto, t.y. apie 
20–25mm nuo lentos galo ir 30mm nuo kraštų. 
Mažiausiai 20mm lentos galo turi būti ant sijos.

Lentų matmenys yra stabilūs, todėl jos montuoja-
mos paliekant tik 4mm tarpus tarp lentų ir 2mm 
tarpus lentų galuose. Lentų matmenų paklaida -
 +/- 2%. Geriausia praktika: pritvirtinti vieną lentos 
galą, pakoreguoti tarpą (jei reikia) ir pritvirtinti 
lentos centrą, po to - kitą lentos galą. Galiausiai 
prisukti lentą prie likusių sijų. Dirbant rekomenduo-
jame naudoti virvutę.

Durafix nerūdijančio plieno tvirtinimo elementai leidžia
tvirtinti lentas be jokių anksčiau išgręžtų skylių ar įgilinimų,
užtenka tiesiog įsukti.     Tvirtinimo elementą, lengvai įspauskite,
pradėkite lėtai sukti suktuvu ir didinkite apsukas. Sukite lėčiau,
kai varžto galvutė pasieks viršutinę Lastane® dangą.
     Varžto galvutė turi būti apie 5mm po
dangos paviršiumi. Ant paviršiaus turėtų likti
nedidelė, nežymi skylutė. Jei naudojate kitus nei
mūsų rekomenduojamus Durafix tvirtinimo elementus arba
nesilaikote šių rekomendacijų, galite netekti garantijos.

MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVASMONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS
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Millboard® terasinės lentos pjovimas Tvarkymas
Millboard® terasines lentas galima pjauti 
standartiniais pjūklais, bet rekomenduojame 
naudoti universalias medienos pjovimo stakles. 
Dėl pjūvių netenkame suformuoto Millboard® 
terasinės lentos galo, todėl tokius
galus geriausia paslėpti mažiau matomose vietose 
prie sienų arba apdailos profilių. Pjūvių vietų 
apdirbimui naudokite smulkų švitrinį popierių. 
Matomų pjūvių vietų apdailai naudokite
mūsų Touch-up Coating dažus. Atraižas 
tvarkykite kaip bendras atliekas, nedeginkite. 
Pjaudami Millboard® terasines lentas naudokite 
standartinį  respiratorių, apsauginius akinius, 
pirštines ir dėvėkite drabužius ilgomis rankovėmis. 
Naudokite pjovimo stakles su dulkių surinkimo
priedu. Lentas pjaukite tik įsitikinę, kad jos turi 
tvirtą atramą. 

Jei po montavimo ant Millboard® lentų liko 
nešvarumų, juos lengvai nuplausite karštu 
vandeniu su muilu ir kietu šepečiu. Bet kokias 
cemento ar kalkių dėmes galima pašalinti 
naudojant neabrazyvinius valiklius. Laikykitės 
valiklų naudojimo instrukcijų ir pirma išbandykite 
ant nedidelio paviršiaus, po penkių minučių 
nuplaukite vandeniu su muilu.

Atbrailos, briaunos ir
kampai

Taip pat siūlome abiejų tipų užbaigimo elementus 
ir juostos, tinkamos suapvalintiems kampams. 
Lankstaus užbaigimo elemento išlinkis gali 
atkartoti daugiausiai 3 metrų skersmens išgaubimą. 
Šiuos lanksčius profilius reikia pašildyti bent iki 
kambario temperatūros (apie 20ºC) ir atsargiai 
pritvirtinti. Standartinės užbaigimo juostos išlinkis 
taip pat atkartoja daugiausiai 3 metrų skersmens 
išgaubimą. Didesniems išgaubimams naudojama
užbaigimo juosta. Tvirtinimas pradedamas nuo 
galo ir toliau tvirtinama paeiliui kas 300mm. Ši 
medžiaga pilnai neuždengia tvirtinimo elementų ir 
varžtų galvutės lieka dalinai matomos.

Laiptų pakopų ir kraštinių apdailai rekomenduo-
jame mūsų specialius apvadus. Jie padengti 
papildomu Lastane® dangos sluoksniu ir pasižymi 
padidintu atsparumu dėvėjimuisi. Galimi du 
apvado variantai: suapvalintas 6 ir briaunotas 7 . 
Apvadui paliekama mažiausiai 25 mm pločio 
vietos atramai ant sijos. Kai tvirtinate apvadą ir 
atbrailą, rekomenduojame labai tiksliai nupjauti 
galus, kad jie gerai priglustų. Subtilų vizualinį 
efektą sukuria apvado ir atbrailos elementų 
tarpusavio sujungimo vietų išskyrimas - venkite jų 
išdėstymo vienoje linijoje.

MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVASMONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS
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Durafix tvirtinimo elementai
Mūsų unikali, paslėptų tvirtinimo elementų sistema supaprastina Millboard® terasinių lentų montavimą. 
Nereikia gręžti skylių, daryti užlaidų ar tvirtinti fiksatorių - tereikia tiesiog prisukti. Kiekviena Millboard® 
terasinė lenta padengta Lastane® danga, kuri tiesiog užtraukia skylę virš varžto galvutės ir palieka tik nežymų 
ženklą ant visiškai lygaus paviršiaus. Durafix elementai gaminami iš nerūdijančio plieno, turi savaime 
įsigręžiantį sriegį, šešiakampę Torx tipo galvutę, jų paviršius specialiai vaškuojamas. Medsraigčių pakuotėje 
rasite net atitinkamą suktuvo antgalį.
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nerūdijantis plienas 
Kodas: FT70P350
4.5 x 70mm 
350 vnt. pakuotėje 
+ T15 suktuvo antgalis

Durafix A2 
nerūdijantis plienas 
Kodas: FT50P500
4.0 x 50mm 
500 vnt. pakuotėje 
+ T10 suktuvo antgalis

MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS
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Reguliuojami laikikliai su “fiksuota galvute” Reguliuojami laikikliai su 
„judančia galvute”

Reguliuojamas laikiklis

22-30mm   Kodas: PPA030J 
28-37mm   Kodas: PPA037J 40-56mm   Kodas: PPA056 

50-70mm   Kodas: PPA070 
70-110mm   Kodas: PPA110 
110-160mm  Kodas: PPA160 
150-210mm  Kodas: PPA210
200-300mm  Kodas: PPA300

Komercinė 
paskirtis

Buitiniam
naudojimui

6.5 vienam m2 
(kas 400mm)

4.5 vienam m2 
(kas 600mm)

Komercinė paskirtis:

Buitiniam naudojimui:

6.5 vienam m2 (kas 400mm)

4.5 vienam m2 (kas 600mm)

Sijų laikikliai

Aukščio reguliatorius

10mm  Kodas: PJ10 
38mm  Kodas: PJ38

3mm  Kodas: PJ03

Reguliuojami sijų laikikliai
Mūsų reguliuojami sijų laikikliai puikiai tinka pakylų ir terasų įrengimui. Jų išmanus dizainas leidžia 
komunikacijas ir vamzdynus paslėpti po Millboard® terasinėmis lentomis, o taip pat pagerina 
ventiliaciją ir apsaugo nuo puvėsio. Sijų svoris paskirstomas tolygiai, laikikliai užtikrina tvirtą atramą. 
Galimi įvairaus dydžio variantai (net iki 300mm) užtikrins jums visišką pasirinkto ploto aukščio 
kontrolę.

Sijų laikikliai
Mūsų guminiai sijų laikikliai yra nepakeičiami, jei Millboard® terasinė lentos klojamos ant kietų 
paviršių. Šie laikikliai taip pat pasižymi akustine nauda, nes riboja garso sklidimą. Greitai ir 
paprastai montuojami, galima pasirinkti variantą su aukščio reguliavimo galimybe.

Sijos laikiklis

MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVASMONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS
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Kodas: AP500D Kodas: AP500G

Kodas: AP500C

Kodas: AP500J

Kodas: AP500L Kodas: AP500V

Kodas: AP500E

Maskuojantys dažai
Skirti padengti nupjautų lentų galus. Septynios spalvos atitinka mūsų
Millboard® terasinių lentų spalvas.

500ml skardinė

MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO VADOVAS
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Dabar, kai Jūsų Millboard® terasinės lentos jau
paklotos, pravers informacija kaip jas tinkamai

prižiūrėti, kad kuo ilgiau džiaugtis jų privalumais.

Gamykliškai apdorotos

Priežiūra

Millboard® terasinės lentos yra specialiai 
apdorojamos gamykloje tam, kad į Jūsų rankas
patektų idealios būklės. Per kelias pirmąsias 
naudojimo savaites ant paviršiaus kaupsis lietaus 
lašeliai, tačiau nesijaudinkite - tai yra normalu ir 
tai praeis, kai laikinoji papildoma danga nusiplaus.

Ledas ir sniegas
Jei norite, kad ant Millboard® terasinių lentų 
nesikauptų ledas, galite panaudoti žiupsnelį 
smulkios virtuvinės druskos. Nenaudokite 
akmens druskos, nes joje yra molio ir smėlio 
priemaišų kurios veikia kaip abrazyvas. Po
žiemos nuvalykite lentas vandeniu su muilu ir 
minkštu šepečiu.

Žymės
Lastane® danga pasižymi dideliu atsparumu 
braižymui, maisto ir gėrimų dėmėms, kasdieniam 
naudojimui. Aštrūs daiktai, tokie kaip neapsaugo-
tos stalo ar kėdės kojos, aukštakulniai ar 
metaliniai dekoratyviniai vazonų laikikliai
gali palikti ant paviršiaus žymes, todėl reikėtų į tai 
atkreipti dėmesį.

Valymas
Millboard® terasinės lentos gaminamos iš 
neporėtos kompozitinės medžiagos, jos yra 
atsparios samanojimui ir joms nereikia specialios 
priežiūros. Išsipylusius skysčius ir dėmes lengvai 
pašalinsite su šluoste ir trupučiu švelnios
valymo priemonės. Nenaudokite skiediklių, 
cheminių medžiagų ir abrazyvinių valiklių, kurie 
gali pažeisti Millboard® lentas – be to, plovimas 
aukštu slėgiu visai nėra būtinas.
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16Daugiau informacijos apie Millboard® produktus  www.valvesta.lt/millboard

Importuotojas: UAB „VALVĖSTA" Pramonės g.16, Kuršėnai,
81123 Šiaulių r. sav. Tel.: (+370) 41 545353, (+370) 41 502053

Faks.: (+370) 41 502054 El. paštas: valvesta@valvesta.lt www.valvesta.lt


