
KOTELOITU KOMPOSIITTITERASSILAUTA
DoubleDeck+ on premium-luokan komposiittiterassilauta piilokiinnitykseen. Sen ydin 
on koteloitu UV-kestävällä pintakerroksella, joka säilyttää värinsä, on helppo puhdistaa 
ja suojaa ydintä kosteudelta, homeelta ja rasvatahroilta.

KOKONAISJÄRJESTELMÄ

Terassilaudat ovat saatavana kahdessa eri pituudessa, joten ne sopivat useimpiin 
kansilaudoituksiin. Järjestelmään sisältyy myös yhteensopiva, pyöreäreunainen monikäyttölauta, 
jota käytetään porras- tai reunalautana. Pystyverhoilua varten saatavana ovat peitelaudat, jotka 
sopivat mitoiltaan porrasaskelmien etupinnoiksi ja palkkirungon sivujen peittämiseen. 
Terassilautojen piilokiinnitys tehdään DoubleDeck+-kiinnitysjärjestelmällä, joka sisältää sovitetut 
T-kiinnikkeet, lukitushatut, aloituskiinnikkeet, ruuvit ja päätykappaleet.

DoubleDeck+-komposiittiterassilauta on valmistettu 95-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista.



Pintakerroksessa on kaunis, 
miellyttävä ja huoltovapaa 
puustruktuuri, joka säilyttää 
värinsä, on helppo puhdistaa 
ja suojaa ydintä kosteudelta, 
homeelta ja rasvatahroilta.

Erittäin luja ydin, jossa on 
painoa vähentävät kanavat.

TERASSILAUTA
23 x 140 mm pituuksissa 2 800 mm / 4 200 mm ja väriyhdistelmissä Silver / Anthracite ja Nougat / Coffee

SILVER NOUGATANTHRACITE COFFEE

COFFEENOUGATANTHRACITESILVER

PEITELAUTA
10 x 170 mm pituudessa 2 800 mm ja väriyhdistelmissä Silver / Anthracite ja Nougat / Coffee

Monikäyttölautaa (aloitus-/porraslautaa) käytetään reunalautana tai porrasaskelmien 
ulompana lautana. Muotonsa vuoksi lauta on yksivärinen.

Lauta asennetaan aloituskiinnikkeellä, joka sisältyy 
DoubleDeck+-kiinnitysjärjestelmään.

MONIKÄYTTÖLAUTA (ALOITUS-/PORRASLAUTA)
23 x 140 mm pituuksissa 2 800 mm / 4 200 mm ja väreissä Silver, Anthracite, Nougat ja Coffee

DoubleDeck+ on kokonaisjärjestelmä, jossa on kaksipuoleiset terassilaudat. Ne ovat saatavana neljässä eri 
värissä ja kahdessa eri pituudessa. Järjestelmään sisältyy myös yhteensopiva, pyöreäreunainen monikäyt-
tölauta, jota käytetään porras- tai reunalautana. Porrasaskelmien etupinnat ja lautakannen sivut verhoillaan 
siihen sovitetulla peitelaudalla. Piilokiinnitys tehdään DoubleDeck+-kiinnitysjärjestelmällä, joka sisältää 
esiasennetuilla ruuveilla varustetut T-kiinnikkeet, lukitushatut, aloituskiinnikkeet ja päätykappaleet.

Kaksi eri pituutta optimaaliseen suunnitteluun ja asennukseen.
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KORKEALAATUINEN KOMPOSIITTITERASSILAUTA

DoubleDeck+ on ulkonäöltään ensiluokkainen terassilauta, jolla on kaunis puustruktuuri ja mukava kävellä. 
Valittavissa on upeita värejä, jotka sopivat useimpiin ympäristöihin. Erittäin luja rakenne, jossa laudan ydin on 
koteloitu, säilyttää laudan värin, on helppo puhdistaa ja kestää pitkään.



DoubleDeck+ T-kiinnike
Muovi, sis. ruostumattoman 50 mm:n ruuvin, 
mustaksi maalattu

DoubleDeck+ Lukitushattu
Asennetaan T-kiinnikkeen päälle

DoubleDeck+  Päätykappale
23 x 140 mm, laudan värin kanssa yhteensop-
ivaa muovia

DoubleDeck+ Aloituskiinnike
Ruostumaton, mustaksi maalattu

DOUBLEDECK+ KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Piilokiinnitys tehdään DoubleDeck+-T-kiinnike-järjestelmällä, ja päät 
peitetään sen jälkeen yhteensopivan värisellä päätykappaleella.

Terassilautojen sivuilla on urat, joihin kiinnikkeet kiinnittyvät 
tukevasti. Järjestelmässä on kaksi ainutlaatuista kiinnikettä: 
aloituskiinnike ja T-kiinnike, jota käytettäessä terassilautojen väliin 
jää 5 mm:n rako ja joka mahdollistaa laudan laajenemisen ja 
kutistumisen niin, että se ei vinoudu tai kieroudu asennuksen 
jälkeen.

Ruuvi on esiasennettu T-kiinnikkeeseen, mikä säästää aikaa terassi-
lautojen paikalleen asetuksessa ja kiinniruuvauksessa.

T-kiinnikkeen kanssa käytetään DoubleDeck+-lukitushattua, jolloin 
ne toimivat yhdessä lukituskiinnikkeenä. T-kiinnikkeen ja 
lukitushatun yhdistelmällä voidaan ohjata, mihin suuntaan 
laajeneminen ja kutistuminen tapahtuvat. Kun T-kiinnikkeeseen 
yhdistetään lukitushattu, lukitukseen ei tarvita alapuolelle 
kiinnitettävää lisäpalkkia.

FIKSUA!



Kiinnitä aloituskiinnikkeet ja aseta monikäyttölauta aloituslaudaksi 
terassin toiselle lyhyelle sivulle.

Varmista, että monikäyttölaudan pitkä ja lyhyt reuna työntyvät 
enintään 15 mm alapuolisen palkin yli.

Kiinnitä monikäyttölauta esiporaamalla ja ruuvaamalla vinoon.

Jos haluat käyttää monikäyttölaudassa päätykappaletta, mittaa ja 
poraa kärkiporalla aukko päätykappaletta varten.

Aloita myös pitkä sivu monikäyttölaudalla ja kiinnitä se 
T-kiinnikkeellä.  Asenna monikäyttölauta niin, että lyhyen sivun 
puolella on vähintään 3 mm:n liikuntasauma.

Päätykappale

Aloituskiinnike

Ruuvauskärki

Lukitushattu

T-kiinnike

Monikäyttölauta kannattaa lukita T-kiinnikkeellä, 
jonka päälle asennetaan lukitushattu. Enintään yksi 
lukitushattu yhtä lautaa kohti.
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ASENNUS



Kiinnitä askelman sisempään ja ulompaan osaan 
aloituskiinnike. Aseta kiinnikkeet siten, että ulompi 
monikäyttölauta työntyy etureunasta ulos enintään 
15 mm.

Käytä askelman sisäosassa terassilautaa ja ulommassa 
osassa monikäyttölautaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää 
kahta monikäyttölautaa.

Aseta T-kiinnike lautojen väliin ja ruuvaa se kiinni. 
Porrasaskelmat tulee lukita T-kiinnikkeellä ja sen päälle 
asennettavalla lukitushatulla*. Enintään yksi lukitushattu 
kahden laudan sarjaa kohti.

* Lukitushatut myydään erikseen.
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PORRASASKELMIEN ASENNUS



ASENNUS JA KUNNOSSAPITO
VALMISTELUT

• Anna DoubleDeck+-lautojen olla tasaisella ja kuivalla alustalla ilman 
pakkausta vähintään 72 tunnin ajan ennen asennusta, jotta materiaali 
sopeutuu vallitsevaan ilmastoon.

• Tarkasta jokainen lauta huolellisesti ennen asennusta ja laita mahdolliset 
vaurioituneet tai vialliset laudat sivuun. Jokaisen asennetun laudan katso-
taan olevan asiakkaan hyväksymä.

• Lue seuraava asennusohje huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat. Reklamaa-
tio-oikeus raukeaa, jos ohjeita ei ole noudatettu.

MATERIAALIMENEKKI

DoubleDeck+-laudan todellinen materiaalimenekki on 6,9 jm/m2. Huomioi 
laskelmissasi kuitenkin, että hävikki riippuu terassin asennustavasta ja 
kokoonpanosta. Varaudu siksi 5 prosenttia suurempaan materiaalimenekkiin.

ALUSRAKENNE

Palkisto ja kannake rakennetaan puupalkeista noudattaen puuterasseihin 
sovellettavia rakennusstandardeja. DoubleDeck+-lautaa ei tule käyttää 
kantavana elementtinä tai palkkirakenteeseen. Lisätietoja materiaaleista ja 
mitoista saat rakennustarvikemyyjältä. Asenna palkkirakenne aina tasaiselle ja 
kuivalle alustalle. Varmista, että terassi tuulettuu alakautta. Älä koskaan asenna 
terassia suoraan maan tai betonin päälle. Terassia ei saa rakentaa tiiviisti maata 
vasten, koska silloin tarvittava ilmavirtaus estyy. Jotta ilmavirtaus on riittävä, 
etäisyyden maan pinnasta laudan alapintaan on oltava vähintään 150 mm. 
Palkkien välinen etäisyys saa olla yksityisissä käyttöympäristöissä enintään 350 
mm ja julkisissa käyttöympäristöissä enintään 300 mm.

MATERIAALIN OMINAISUUDET

Anna aina DoubleDeck+-lautojen olla rakennuspaikalla ilman pakkausta 
vähintään 72 tunnin ajan ennen asennusta, jotta materiaali sopeutuu vallitsevaan 
ilmastoon. DoubleDeck+-lautoja ei saa asentaa alle 5 °C:n lämpötilassa. 
Puukomposiitti on materiaali, joka laajenee ja kutistuu pituussuunnassa 
lämpötilan vaihtelun mukaan. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi kaikki laudat 
on katkaistava samoissa sääoloissa. Jätä jokaiselle laudalle vähintään 3 mm:n 
laajenemistila pituussuuntaiseen liikkumiseen päätysaumojen ja seinien kohdal-
la. Laudan pituutta laskettaessa on otettava huomioon, että laudan 
päätytiivisteen paksuus on 3 mm kummassakin päädyssä. Päätytiivisteet 
on asennettava kaikkiin terassilautoihin. Staattisen sähkön syntyminen on 
luonnollinen ilmiö, jota voi esiintyä monissa muovituotteissa. Kuiva ja tuulinen 
ympäristö voi edesauttaa ilmiön syntymistä, mutta siihen vaikuttavat myös 
laudoituksen ikä ja muut ympäristöolosuhteet.

Suosittelemme, että asennat uuden DoubleDeck+-terassilaudoituksesi käyttäen 
alla esitettyä kehyksellistä asennustapaa, jolloin pitkittäissaumoja tulee 
mahdollisimman vähän.  

Nurkkien jiirisahausta ei suositella, sillä tällöin ei voida käyttää päätytiivisteitä.

KIINNITYS

DoubleDeck+-komposiittiterassilautojen kiinnittämiseen on käytettävä niille 
tarkoitettua kiinnitysjärjestelmää. DoubleDeck+-kiinnitysjärjestelmä takaa, että 
lautojen väli pysyy tasaisena (5 mm), ja samalla se mahdollistaa lautojen 
luontaisen liikkeen lämpötilan vaihtelun mukaan. DoubleDeck+-kiinnitysjärjes- 
telmässä on kaksi erilaista kiinnikettä, jotka jäävät asennettaessa piiloon: 
aloituskiinnike ja T-kiinnike. DoubleDeck+-kiinnikkeen asennuksessa on 
käytettävä kapeavartista ruuvauskärkeä, jotta vältetään terassilautojen 
ulkopinnan vaurioituminen. 5 m2:n asennuslaatikko sisältää sopivan ruu-
vauskärjen. Suosittelemme, että aloitat asennuksen terassin ulkoreunasta ja 
etenet kohti taloa.

Ensimmäinen lautarivi asennetaan niin, että ulkoreunassa on aloituskiinnikkeet. 
Halkaise tai katkaise viimeinen lauta tarpeen mukaan. Esiporaa reiät, laske 
varovasti paikoilleen ja kiinnitä terassiruuveilla. Koska DoubleDeck+ on 
lämpötilan mukaan pituussuunnassa laajenevaa ja kutistuvaa materiaalia, se on 
aina asennettava niin, että päätysaumojen, seinien ja mahdollisten 

kehyslautojen kohdalla on vähintään 3 mm:n liikuntasauma silloin, kun lauta 
on enintään 2,8 metriä pitkä, ja vähintään 5 mm:n liikuntasauma silloin, kun 
lauta on yli 2,8 metriä pitkä. Jokainen lauta on kiinnitettävä vähintään kolmeen 
palkkiin, myös porrasrakenteissa. Mahdolliset saumat on sijoitettava 
kaksinkertaisen palkin keskelle, jotta T-kiinnikkeelle jää riittävästi tilaa. Tämä on 
helpointa toteuttaa niin, että olemassa olevaan palkkiin kiinnitetään ylimääräin-
en palkkikappale kunkin sauman kohdalle.

PÄÄTYTIIVISTE

Suosittelemme tiivistämään terassilautojen päädyt aina DoubleDeck+-
päätykappaleella. Tämä estää roskien pääsyä terassilautojen kanaviin ja 
vähentää kosteuden imeytymistä laudoitukseen. Terassilautojen päät on 
kyllästettävä tarkoitukseen sopivalla öljyllä.

RUNGON VERHOILU
 
Jotta terassin ulkonäkö olisi yhtenäinen, kansirakenteen sivujen pystypinnat 
voidaan peittää DoubleDeck+-peitelaudoilla. Esiporauksen jälkeen ne ruuvataan 
kiinni palkistoon asianmukaisilla ruuveilla.

KUNNOSSAPITO

Puhdista terassilaudat säännöllisesti. Erityyppisiä home-, sammal- ja 
leväkasvustoja muodostuu vaihtelevassa määrin kaikilla avoimilla 
tasopinnoilla, mikä on täysin luonnollista. Näin tapahtuu, kun orgaanista 
materiaalia, kuten lehtiä, neulasia tai siitepölyä, putoaa terassille ja lämpötila 
ja ilmankosteus ovat kasvulle suotuisat. Tämäntyyppisiä kasvustoja ei voida 
mitenkään välttää kokonaan. Lika ja roskat poistetaan parhaiten harjaamalla 
pehmeällä pesuharjalla tai mopilla ja haalealla suopavedellä ja huuhtomalla sen 
jälkeen puutarhaletkulla. Saat parhaan tuloksen harjaamalla lautojen 
suuntaisesti. Huolehdi erityisesti siitä, että lautojen välisiin saumoihin ei jää 
roskia, sillä ne voivat aiheuttaa värjäytymistä sekä levä- ja homekasvustoja. 
DoubleDeck+ voidaan puhdistaa painepesurilla, mutta emme suosittele sitä. Jos 
painepesuria käytetään, suuttimen on oltava leveä ja paine saa olla enintään 1 
500 psi. Vähimmäisetäisyyden terassilautoihin on oltava 30 cm. Noudata suurta 
varovaisuutta käyttäessäsi korkeapainepesua, sillä se voi vaurioittaa ulkopintaa. 
Jää ja lumi voidaan sulattaa käyttämällä tavallista tiesuolaa ja harjata sitten pois. 
Suolasta voi kuitenkin jäädä valkoinen kalvo terassilautojen päälle. Se voidaan 
poistaa haalealla suopavedellä. ÄLÄ KOSKAAN käytä metallilapiota jään tai 
lumen poistoon DoubleDeck+-pinnalta. Laudoitukselle joutunut öljy, rasva 
ja ruoantähteet on poistettava heti, jotta niistä ei jää pysyviä tahroja. Käytä 
ensisijaisesti haaleaa suopavettä. Jos se ei tehoa, käytä yleispuhdistusainetta. Älä 
koskaan käytä teräsvillaa, hankaussientä tai vastaavaa työkalua, joka voi 
naarmuttaa laudoituksen ulkopintaa. Komposiittiterassilaudat imevät ja 
varaavat lämpöä, kun ne altistuvat suoraan tai epäsuoraan korkeille 
lämpötiloille. Lämmönlähteet, kuten terassilämmittimet, grillit, avoimet tulisijat 
ja valolyhdyt, voivat vaurioittaa DoubleDeck+-lautojen pintakerrosta, ja siksi 
niitä on käytettävä varoen laudoituksen läheisyydessä. Kun DoubleDeck+-
terassilaudoituksen lähellä tehdään sementti- tai muuraustöitä, laudoitus on 
peitettävä suojapeitteellä tai suojamuovilla. Laudoituksen pinnalle joutuvat 
sementtijäämät ja mineraalipöly muodostavat niihin sekoittuneen veden 
haihtumisen jälkeen kerroksen, jonka poistaminen voi olla erittäin vaikeaa.

Lisätietoja löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta:

www.traimport.fi/komposiittiterassilauta-doubledeck/
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TUOTTEET                   PAKKAUS  RIITTOISUUS N.

DOUBLEDECK+ TERASSILAUTA  23x140x2800 MM VÄRI: SILVER / ANTHRACITE    2 kpl 0,8m2

DOUBLEDECK+ TERASSILAUTA  23x140x4200 MM VÄRI:  SILVER / ANTHRACITE    2 kpl 0,8m2

DOUBLEDECK+ TERASSILAUTA  23x140x4200 MM VÄRI:  NOUGAT / COFFEE     2 kpl 1,2m2

DOUBLEDECK+ ALOITUS-/PORRASLAUTA  23x140x2800 MM VÄRI:  SILVER     2 kpl 5,6 jm
DOUBLEDECK+ ALOITUS-/PORRASLAUTA  23x140x2800 MM VÄRI:  ANTHRACITE     2 kpl 5,6 jm
DOUBLEDECK+ ALOITUS-/PORRASLAUTA  23x140x2800 MM VÄRI:  NOUGAT     2 kpl 5,6 jm
DOUBLEDECK+ ALOITUS-/PORRASLAUTA  23x140x2800 MM VÄRI:  COFFEE     2 kpl 5,6 jm
DOUBLEDECK+ PEITELAUTA   10x170x2800 MM VÄRI:  SILVER / ANTHRACITE    2 kpl 5,6 jm
DOUBLEDECK+ PEITELAUTA   10x170x2800 MM VÄRI:  NOUGAT / COFFEE     2 kpl 5,6 jm
DOUBLEDECK+ KIINNITYSJÄRJESTELMÄ ALOITUSLAATIKKO 5 M2  120 T-KIINNIKETTÄ, JOISSA ESIASENNETTU RUUVI, SEKÄ 1 RUUVAUSKÄRKI  1 paketti 5 m2

DOUBLEDECK+ KIINNITYSJÄRJESTELMÄ 10 KPL PUSSISSA  ALOITUSKIINNIKE JA MUSTAKSI MAALATTU, RUOSTUMATON 50 MM:N RUUVI  1 pussi 2,8 lpm
DOUBLEDECK+ KIINNITYSJÄRJESTELMÄ 10 KPL PUSSISSA  T-KIINNIKE JA MUSTAKSI MAALATTU, RUOSTUMATON 50 MM:N RUUVI  1 pussi 0,4 m2

DOUBLEDECK+ KIINNITYSJÄRJESTELMÄ 10 KPL PUSSISSA  LUKITUSHATTU T-KIINNIKKEELLE     1 pussi 10 brädor
DOUBLEDECK+ KIINNITYSJÄRJESTELMÄ 10 KPL PUSSISSA  PÄÄTYKAPPALE SILVER/ANTHRACITE-VÄRISELLE LAUDALLE  1 pussi 5 brädor
DOUBLEDECK+ KIINNITYSJÄRJESTELMÄ 10 KPL PUSSISSA  PÄÄTYKAPPALE NOUGAT/COFFEE-VÄRISELLE LAUDALLE   1 pussi 5 brädor

Menekki laskettu* karkeasti 24 m2:n alalla 6 x 4 metrin kokoisella laudoituksella. Materiaali voidaan käyttää tehokkaasti, kun terassilaudoituksen suunnittelussa huo-
mioidaan terassilautojen mitat ja pituudet. Menekkiä laskiessasi lisää määrään noin 5 prosenttia hukkavaraa tms.

• Terassilauta 2800 mm  29 pkt (58 lautaa)
• Aloituslauta 2800 mm    2 pkt (4 lautaa)
• Peitelauta 2800 mm    3 pkt (6 lautaa)
• Aloituslaatikko, kiinnitysjärjestelmä  5 pakettia
• Aloituskiinnike   4 pussia
• Lukitushattu   7 pussia

TUOTETIEDOT

TUOTENIMI    DoubleDeck+-komposiittiterassilauta
MATERIAALI    60% puukuitu
    35% polyeteeni
    5% sidosaineet
YMPÄRISTÖ   Valmistettu 95-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista: muovipulloista ja muista muovipakkauksista sekä sahanpurusta.
TIHEYS    877 kg/m3
TAIVUTUSLUJUUS   40 N/mm2
KIMMOMODUULI   2500-3500 N/mm2
KOVUUS    Brinell 6,6
TANGENTIAALINEN LÄMPÖLAAJENEMINEN 0,05 mm/m °C
TESTATTU     Standardin EN 15534-1:2014 mukaan

* Laskelma perustuu vain yhteen esimerkkiasennukseen. Materiaalimenekki 
voi vaihdella laudoituksen toteutustavan mukaan.
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DoubleDeck+-komposiittiterassilauta on valmistettu 95-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista.


