
 
 

Instrukcja montażu Systemu Desek Kompozytowych  
Wstęp: 
Standardowy montaż tarasu na legarach dokonujemy za pomocą klipsów systemowych (łączących), które wymuszają odstęp dylatacyjny 
między deskami. Boczne strony tarasu można zamaskowad za pomocą listew osłonowych lub zaślepek do desek. Odstęp desek od stałych 
elementów i konstrukcji powinien wynosid minimum 10-15 mm w zależności od rodzaju i długości desek . Prawidłowy montaż tarasu musi 
zapewnid swobodny spływ wody z powierzchni, a więc musimy zachowad tzw. spadki w zakresie  1-3 % . 
 
Prace przy deskach tarasowych można wykonad w podobny sposób jak przy tarasowych deskach drewnianych. Do prawidłowego montażu 
niezbędne jest  wykorzystanie odpowiednich narzędzi( sznury wytyczające, poziomice, kątownik mierniczy, młotek stalowy oraz gumowy, 
wkrętaki ręczne lub wkrętarki mechaniczne, wiertarka, piła ręczna lub mechaniczna. Do cięcia  zalecane jest stosowanie brzeszczotów z 
drobnymi zębami, albo mechanicznej piły tarczowej do PVC, Aluminium lub Płyt wiórowych - najlepiej gdy tarcze mają widiowe ostrza o 
gęstości ok. 50-60szt.  
 

Przygotowanie podłoża:  
Podłoże przeznaczone do montażu systemu desek tarasowych powinno byd w miarę gładkie i stabilne. W przypadku podłoża 
nieprzepuszczalnego należy uwzględnid odpowiedni spadek (minimum 1 cm na 2 mb) w celu ułatwienia odpływu wody. Podłoża na których 
dopuszcza się montaż systemu tarasowego to np. wylewka betonowa, płytki ceramiczne, płyty chodnikowe, kostka brukowa, styrodur, 
styropapa (EPS minimum 200). Taras może byd również zamocowany na ruszcie stalowym lub drewnianym zaprojektowanym do przenoszenia 
odpowiednich obciążeo. Nie dopuszcza się montażu legarów bezpośrednio na podłożu gruntowym lub trawiastym, w takim przypadku należy 
zastosowad podbudowy np. z bloczków betonowych o dużych powierzchniach przylegania , a teren taki winien byd odpowiednio przygotowany 
i zawibrowany np. mechaniczną ubijarką wibracyjną . Aby zapobiec porostom roślin pod konstrukcją należy zasypad żwirem lub grysem 
kamiennym ewentualnie zastosowad geowłókninę. 

 

 

 



 
 
Montaż legarów:  
Standardowy montaż tarasu na podłożu trwałym wykonujemy na legarach systemowych umieszczonych w odstępach max co 
25cm dla deski standard o grubości do 21mm oraz max co 35cm dla deski o grubości powyżej 21mm przy zachowaniu odstępu od 
ścian i innych elementów 10-15 mm (uzależnione od temperatury panującej podczas montażu). Na podłożu nieprzepuszczalnym 
legary powinny byd ułożone w taki sposób, aby zapewnid odpływ wody między legarami. Legary należy przytwierdzid do podłoża 
w odpowiedni sposób (w zależności od materiału konstrukcji i podłoża) kołkami rozporowymi 6 x 80 mm, kotwami albo 
wkrętami. Każdy legar powinien byd przymocowany do podłoża - zalecamy co 60 cm. W przypadku montażu na gruncie gdzie 
bezpośrednie przytwierdzenie legara nie jest możliwe, legary można montowad np. do bloczków betonowych, które mogą byd 
osadzone w piasku lub żwirze stosując się do powyższych zaleceo. W przypadku powierzchni izolowanych dopuszcza się montaż 
tzw. "tarasu pływającego" zachowując zasady sztuki budowlanej. 
 
 

 
 
W przypadku montażu tarasu na konstrukcji, legary systemowe układamy podobnie jak przy montażu na podłożu trwałym. W 
przypadku użycia wsporników czy stóp poziomujących max odstęp między nimi nie może przekraczad 40cm i konieczne jest ich 
trwałe połączenie z legarem najczęściej za pomocą wkrętów nierdzewnych. W nietypowych przypadkach legar systemowy 
kompozytowy można zastąpid elementami ze stali, grubego drewna lub legarem aluminiowym. Nośnośd tych elementów musi 
uwzględniad dodatkowy ciężar podłogi i byd zgodna z przepisami budowlanymi. 

 



    
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Montaż desek:  
Deski układamy przy zastosowaniu klipsów montażowych, które zachowują standardowe odstępy (4-5 mm) między układanymi 
deskami celem utrzymania stałej dylatacji oraz łatwiejszego odpływu wody. Klipsy WPC nie są elementami dylatacyjnymi, w 
przypadku zastosowania klipsów WPC należy zachowad dodatkowy luz ok 1mm między deską a stopką klipsa.  Deski układamy 
prostopadle w stosunku do legarów i jeśli to możliwe wzdłuż spadku podłoża. Deski mocujemy za pomocą klipsów przykręcanych 
do legarów wkrętami dołączonymi do zestawu. Łączenie desek na długości należy wykonywad na przemian w formie tzw. 
cegiełki. Należy pamiętad, aby kraoce desek spoczywały na osobnych legarach, w przypadku łączenia wzdłużnego musi byd 
również zachowany odstęp dylatacyjny ok.5-20mm w zależności od długości zastosowanych desek . Docinając deski na długośd 
należy zachowad starannośd i dokładnośd , a w przypadku gdy konieczne jest wyrównanie obrzeży tarasu możemy to wykonad za 
pomocą piły mechanicznej zwanej zagłębiarką lub innym urządzeniem o podobnym działaniu. W celu maskowania brzegów 
desek można zastosowad zaślepki profili desek natomiast w celu zamaskowania brzegów wraz z legarami stosujemy płaską lub 
kątową listwą wykooczeniową. Do zabezpieczenia zaślepek zaleca się stosowanie mrozoodpornego silikonu dekarskiego.  
Podczas montażu elementów kompozytowych zawsze należy zwracad uwagę na ich kurczliwośd i rozszerzalnośd w zależności od 
warunków atmosferycznych ponieważ kompozyt WPC zachowuje podobne właściwości do naturalnego drewna.  
UWAGA:  
W przypadku gdy taras jest przeznaczony dla użyteczności publicznej należy stosowad deski o podwyższonej wytrzymałości i 
bezwzględnie przestrzegad sposobu montażu konstrukcji legarowej.(patrz: montaż legarów). 

 

 



 

Układanie desek cd. 

 

Przechowywanie i utrzymanie:  
Systemy WPC należy składowad w miejscach zapewniających stabilne i równe składowanie w celu uniknięcia 
deformacji. Składowany materiał przed montażem należy zabezpieczyd przed opadami i nasłonecznieniem, aby 
zachowad jednolitą strukturę i barwę. Ze względu na zawartośd naturalnych włókien drewna nasycenie kolorów 
zmienia się po wystawieniu na działanie słooca i wilgoci i stabilizuje się po okresie 6 do 8 tygodni. Deski w tym samym 
kolorze mogą różnid się odcieniami co jest naturalną cechą kompozytu i nie podlega reklamacji. Kompozyt nie 
wymaga szczególnej konserwacji, olejowania czy malowania co nie oznacza , że nie należy o niego dbad tak jak o 
każdy element w naszym domu. Elementy WPC można czyścid za pomocą ogólnie dostępnych środków czyszczących ( 
wyłączając środki żrące)  lub wodą pod wysokim ciśnieniem (maksymalnie do 60 barów). Na rynku są również 
ogólnodostępne środki renowacyjne do WPC, które według producentów poprawiają ich właściwości  jednak za ich 
stosowanie i efekty Firma EcoTravers nie odpowiada.  
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