
Rekomendācijas  tropisko cēlkoku terases klāja izbūvei. 

1. Ipes koksne satur tanninskābi,tāpēc kategoriski aizliegts lietot rūsoša tērauda 

cinkotus stiprinājumus un skrūves. Lietojiet tikai nerūsoša tērauda vai kompozitmateriālu 

stiprinājumus. 

2. Ieteicams dēļus  zem nojumes neatvērtās nostīpotās pakās pirms uzstādīšas 1-2 

nedēļas aklimatizēt klimatā,kur tie tiks uzstādīti. 

3. Dēļi un lāgas glabājami neatvērtās cieši nostīpotās pakās zem nojumes vai pārklāja. 

4. Darba dienas beigās neizstrādātā dēļu kaudze atkal cieši nostīpojama.brīvi “izbērti” 

dēļi saules vēja un mitruma ietekmē var ievērojami izliekties vai savērpties.  

5. Dēļi stiprināmi uz atbilstošas cietības koksnes tropisko koku atbalsta lāgām,attālums 

starp lāgu asīm nedrīkst pārsniegt 45cm. 

6. Dēļu skrūvju vietās obligati jāveic priekšurbšana,lai novērstu dēļu plīšanu skrūves 

ieskrūvēsanas laikā. 

7. Pieskrūvētā dēļa gala brīvā pārkare virs atbalsta lāgas nedrīkst pārsniegt 50mm  no 

pēdējās skrūvējuma vietas pie lāgas.  

  

8. Katrs dēlis stiprināms ar divām skrūvēm uz vienas atbalsta lāgas.Attalums no dēļa 

malas līdz skrūvei ne mazāks par 15mm. 

9. Zem dēļu savienojuma vietas garumā liekamas divas atbalsta lāgas,vai esošai lāgai 

pieskrūvējams papildus lāgas segments.Dēļu savienojuma vietās garumā skrūves ne tuvāk 

par 25mm no dēļa gala. 

10. Attālums jeb sprauga starp blakus esošiem dēļiem un dēļu savienojuma vietās 

garumā ne mazāks par 6% no dēļa platuma. 

11. Dēļu stabilitātes un ventilācijas nodrošināšanai dēlis jāpaceļ ~6mm virs atbalsta 

lāgas, (rekomendējam izmantot ,piemēram  SIHGA Kompe Fix silikona gumijas profilētu 

lentu).Tas nodrošinās mitruma izvēdināšanu starp lāgu un dēli. 



12. Terases dēļu atkāpes no ēku sienām un citiem konstruktīviem elementiem ne 

mazākas par 2cm. 

13. Terasēm,kas iegremdētas betona podiumos un terasēm uz jumtiem obligāts 

attālums no bāzes virsmas  līdz nesošās lāgas apakšmalai ne mazāks par 7 cm. 

14. Iegremdētām betonā un uz jumtiem izbūvētām  terasēm obligāta efektīvi darbojoša 

ūdens aizvades sistēma (arī ziemā) un obligāts brīvs elpojošs kontūrs pa visu terases 

perimetu ūdens tvaiku izvadīšanai no terases apakšas.Ja laukumi lieli, ieteicama terases 

piespiedu ventilācijas sistēmas izveide  ar ventilatoru palīdzību. 

 

15. Uz grunts drenāžas izvietotām terasēm attālums starp grunti un lāgas apakšmalu ne 

mazāks par 30mm 

 

16. Terases dēļi pirms ieklāšanas nomazgājami un eļļojami no visām pusēm.. 

 

17. Montāžas laikā nogarintu dēļu gala griezuma vietas pārklājamas ar eļļu. 

 

18. Pēc montāžas pabeigšanas terase nomazgājama, nožāvējama un vēlreiz noeļļojama. 

 

19. Āra temperatūra eļļošanas laikā ne zemāka par +14grādiem. 


