
Návod na montáž a ochranu   TERASOVEJ DOSKY LUNA 
 
INFORMÁCIE O PRODUKTE 
Kompozitná terasová doska LUNA je vysokokvalitný výrobok z bambusových vlákien, polyetylénu s 
vysokou hustotou (HDPE) a prísad na zlepšenie parametrov produktu. Z dôvodu vysokého obsahu 
vlákien majú dosky LUNA nielen vysokú odolnosť voči UV žiareniu a premenlivým poveternostným 
podmienkam, ale zároveň sa s nimi jednoducho pracuje. 
Prijateľná odchýlka správnych rozmerov: 
Hrúbka: +/- 1 mm 
Šírka: +/- 3 mm 
Dĺžka: +/- 5 mm 
Súčasti systému LUNA: 
terasová doska 25 x 150 x 2400/4000 mm 
podkladový nosník 40 x 60 x 2400/4000 mm 
 bočná krycia lišta 40 x 60 x 2400/4000 mm 
 
montážna súprava s plastovými alebo nerezovými sponami 
Prvky uvedené vyššie sú určené výlučne na vonkajšie terasy a nemôžu sa používať ako stĺpy, piliere, 
trámy, stropné nosníky a iné pevne zaťažené konštrukčné prvky. Dosky LUNA sa nemajú inštalovať v 
uzavretých, vlhkých a nevetraných miestnostiach, ani na miestach s rýchlymi a výraznými zmenami 
teploty (napr. v saune). 
2 Na inštaláciu 1 m2 terasy sa vyžaduje 6,7 bm dosiek, cca 3 bm podkladových nosníkov a 25 spôn. Pri 
navrhovaní terasy je potrebné dbať na rezervu materiálu (približne 10 %), napríklad na rezanie a vy-
rovnávanie okrajov terasy. 
 
POZNÁMKY PRED MONTÁŽOU 
Odborná montáž je zárukou pohodlia a bezpečnosti terasy. Nesprávna montáž môže znížiť odolnosť a 
trvácnosť a viesť k poškodeniu produktu. Pred montážou je potrebné skontrolovať materiál a infor-
movať predajcu o všetkých poškodeniach a nezrovnalostiach. Začatie montáže znamená schválenie 
technických podmienok a vzhľadu materiálu. Montáž by mal vykonávať skúsený odborník. Kompozit-
né dosky LUNA skladujte v pôvodnom balení na dobre vetraných a zastrešených miestach. 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Terasy z kompozitných dosiek LUNA sa montujú na vopred pripravený podklad, ktorého vyhotovenie 
musí zodpovedať stavebným predpisom. Vyhotovenie podkladu je výlučnou zodpovednosťou kupujú-
ceho a odporúčania v tomto návode majú len informatívny charakter. 
 
Terasa na betónovom a nepriepustnom podklade 
Podklad musí byť hladký, pevný a stabilný. V prípade nepriepustného podkladu je nutné vytvoriť prí-
slušný sklon (minimálne 1 cm na 2 metre), aby sa uľahčil odtok vody z terasy. 
 
Terasa na zemi 
V prípade montáže terasy na zem je potrebné odstrániť približne 20 až 30 centimetrov zeminy a na 
toto miesto pripraviť podkladovú vrstvu zo zmesi štrku alebo drobných ostrých kamienkov umiestne-
nú na textíliu chrániacu proti prerastaniu buriny. Potom podkladovú vrstvu zhutnite, aby sa zabránilo 
ďalšiemu usadzovaniu kameňov. Na takto pripravený podklad je potrebné uložiť betónové dlaždice 
tak, aby vzdialenosť medzi stredmi podkladových nosníkov nepresahovala 30 cm. 
 
USPORIADANIE PODKLADOVÝCH NOSNÍKOV 
Podkladové nosníky je potrebné usporiadať vzájomne rovnobežne. Správny rozstup podkladových 
nosníkov je veľmi dôležitý, maximálne 



35 cm od okraja susedných podkladových nosníkov. Ak podkladové nosníky nie sú vo vodorovnej 
úrovni, podložte tenké podložky medzi podkladové nosníky a betónový podklad tak, aby horné strany 
podkladových nosníkov boli vo vodorovnej úrovni. Kompozitné dosky LUNA sa môžu ukladať aj na 
drevené alebo hliníkové podkladové nosníky v súlade s pokynmi výrobcov podkladových 
nosníkov. V prípade drevených podkladových nosníkov je nutné používať výlučne podkladové nosníky 
z tvrdého dreva s vysokou odolnosťou. Nezabudnite ponechať medzeru medzi stenou (alebo iným 
pevným prvkom) a podkladovým nosníkom a medzi koncami podkladových nosníkov (pri ich spájaní); 
vždy je nutné ponechať dilatačnú medzeru 10 mm. Podkladové nosníky pevne upevnite k podkladu 
pomocou kotviacich skrutiek alebo kotviacich pätiek. Podkladové nosníky môžu byť tiež položené na 
oporách. Maximálna vzdialenosť medzi stredmi podkladových nosníkov je 30 cm. 
V prípade spájania dosiek po dĺžke alebo pri robení rohov terasy nezabudnite použiť dodatočný pod-
kladový nosník tak, aby konce každej dosky boli na samostatnom podkladovom nosníku a boli upev-
nené samostatnými sponami. 
 
USPORIADANIE TERASOVÝCH DOSIEK 
Kompozitné terasové dosky LUNA sú obojstranné – montáž je možné vykonať z ktorejkoľvek strany. 
Dosky sa upevňujú v pravom uhle na vopred pripravený rošt z podkladových nosníkov. Upevňovanie 
dosiek k podkladovým nosníkom sa vykonáva pomocou priloženej montážnej súpravy. Montáž dosiek 
sa začne upevnením štartovacích spôn k podkladovým nosníkom. Medzi doskou a stenou (alebo iným 
pevným prvkom) je potrebné nechať dilatačnú medzeru minimálne 10 mm. Po upevnení štartovacích 
spôn vložíme a zatlačíme dosku a potom priskrutkujeme druhý okraj dosky do plastovej alebo kovo-
vej montážnej spony. Rovnaký postup opakujeme s ostatnými doskami. Poslednú dosku je potrebné 
namontovať tak, že skrutka sa priskrutkuje pod uhlom cez spodný okraj dosky k podkladovému nos-
níku. Pred montážou skrutiek je potrebné predvŕtať si dieru do podkladového nosníka. Pri montáži 
spôn je potrebné smerovať skrutky do stredu (v osi) podkladového nosníka. Skrutky skrutkujte opatr-
ne (bez použitia veľkej sily), aby skrutka nepoškodila plastovú sponu a podkladový nosník. 
Kompozitné dosky sa pod vplyvom meniacich sa poveternostných podmienok mierne zväčšujú a 
zmenšujú, preto je v prípade spájania dosiek potrebné nechať medzi koncami dosiek dilatačnú me-
dzeru minimálne 5 mm. Konce dosiek musia byť položené na samostatných podkladových nosníkoch 
a musia byť upevnené samostatnými sponami. Kompozitné dosky LUNA sa môžu rezať po šírke, pod 
dĺžke aj pod uhlom pomocou široko dostupných profesionálnych nástrojov na rezanie drevených 
dosiek. 
 
 
UKONČENIE 
Ukončenie okrajov vykonajte pomocou kompozitných bočných krycích líšt rozmeru 40 x 60 mm. 
Bočné krycie lišty upevnite pomocou skrutiek z nehrdzavejúcej ocele. Pred upevnením je potrebné 
predvŕtať otvory na skrutky a potom ich jemne rozšíriť pozdĺž okraja, aby sa umožnila funkčnosť boč-
ných krycích líšt pri zmenách teploty. 
 
STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA 
Kompozitné dosky LUNA nevyžadujú ochranu, impregnáciu ani natieranie. Sú veľmi jednoduché na 
údržbu, no ako každý materiál používaný v exteriéri sú vystavené znečisteniu. Z tohto dôvodu by ste 
mali pravidelne čistiť povrch terasy. Čistenie kompozitných dosiek je veľmi jednoduché a nevyžaduje 
žiadne špeciálne prostriedky. Postačia bežné čistiace prostriedky pre domácnosť. Priebežná starostli-
vosť o terasu znamená odstraňovanie znečistenia, piesku, lístia, blata a pod. pomocou metly 
a vody. Na čistenie nepoužívajte čistiace stroje ani rozpúšťadlá. Škvrny od tuku alebo oleja odstráňte 
čo najrýchlejšie, aby nezaschli. Na obzvlášť silnú špinu použite medenú drôtenú kefu alebo jemný 
brúsny papier čistite v smere drážok na doske. Tieto činnosti vykonávajte veľmi opatrne, aby sa dráž-
ky nepoškodili. Na určenie, či použitie určitej metódy, čistiaceho prostriedku alebo odstránenie škvŕn 
nespôsobí nežiaduce poškodenie alebo zmeny farby, použite skúsenosti z predchádzajúcich pokusov 
o čistenie. 



Zabráňte hromadeniu znečisťujúcich látok v okolí terasy a v medzerách medzi doskami. Na kompozit-
né dosky vystavené pôsobeniu UV žiarenia a vody pôsobia prirodzené procesy zmeny farby. Nemá to 
však vplyv na trvácnosť, nejde o chybu výrobku a nie je to dôvodom na reklamáciu. V zimnom období 
je potrebné systematicky odstraňovať sneh, aby sa zabránilo vytvoreniu ľadovej vrstvy na hornej 
strane. Po vysušení zmoknutej terasy sa nej môžu objaviť škvrny. Je to prirodzený a krátkodobý pro-
ces, ktorý by mal po niekoľkých týždňoch zmiznúť. 
 
ZÁRUKA 
Na kompozitné terasové dosky LUNA sa vzťahuje záruka kvality so zachovaním mechanických vlast-
ností proti praskaniu, hnitiu, korodovaniu a poškodeniu spôsobenému hmyzom a účinkom húb. Záru-
ka platí 10 rokov od dátumu zakúpenia. Záruka stráca platnosť v prípade nesprávnej montáže. 
Záruka sa nevzťahuje na problémy vzniknuté počas prepravy, chyby vyplývajúce z nesprávnej montá-
že, nesprávnej aplikácie používania a nevhodnej starostlivosti o terasové dosky, ako ani na minimálne 
farebné rozdiely, vyblednutie, stratu farby, ľahké deformácie, predĺženiea skrátenie dosiek. Záruka sa 
nevzťahuje na nesprávnu aplikáciu a premenlivosti produktov z drevoplastového kompozitu. Pod-
mienky záruky a podrobný návod na montáž sú k dispozícii na našich webových stránkach 
www.dlhwood.sk 


