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(a) Same scenario as indoor solid flooring. 
Great flooring's extension force pushing towards wall 
and eventually break the wall. 

(b) Same scenario as indoor solid flooring. 
lf the flooring's extension force unable to "push" the wall 
down;the whole flooring will warp as above. 
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Řešení dilatace, povrchové úpravy a záruky teras DECK CLIC: 

Popis závady: Hlavní příčiny: Vysvětlení a návrhy řešení 

Deformace terasových
čtverců díky kroucení 
dřevěných lamel

Poměrně velká síla dřeva při 
dilatačním procesu (zvětšení/ 
zmenšení objemu) způsobuje 
deformaci terasových čtverců 

v případě nedodržení dilatační 
spáry. 
Větší hodnoty změny rozměrů 
vykazuje dřevina Bangkirai, 
méně se dilatace projevuje u dřeviny 
Merbau, Teak a Acacie (viz.popis 
vlastností dřevin v prospektu 

teras firmy Au-Mex).
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(a) stejná situace jaká je v exteriéru probíhá u masivních podlah v interiéru. 
Změna rozměru podlah díky dilataci dřeva může způsobit poškození stěn v případě 
nedodržení dilatačních spár min. 30 mm. 
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(b) stejná situace jaká je v exteriéru probíhá u masivních podlah v interiéru. 
Pokud podlaha nemůže posunout stěnu/pevnou překážku dochází k prohnutí 
nebo deformaci podlahy v konvexním i konkávním směru. 

Pro řešení problému dilatace dřeva doporučujeme použití dutého gumového profilu 
v oblasti každé pevné překážky a obvodu stěn. (rozměr: 30x30 mm), který absorbuje 
dilatační roztažnost dřeva. 
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Povrchová úprava a údržba: 
aplikace terasového oleje 

Vložte gumový profil mezi terasu DECK CLIC a stěnu, nebo jinou pevnou překážku. 
Je možné použít více gumových profilů (2 kusy vedle sebe) pokud je plocha větší 
více než 50 m2. 

stěna nebo jiné pevné překážky 

dřevěná lamela 
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profil zachycuje zvětšení/smrštění díky změnám 
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Podlaha musí být ošetřena terasovým olejem bezprostředně po montáži, nejpozději  
do 1 měsíce. Povrchová úprava částečně omezuje deformaci dřeva a tvorbu trhlin. 
Doporučujeme použít nátěry na bázi oleje OSMO COLOR. 

Prosíme vyžádejte si technické a záruční podmínky pro venkovní dřevěné exotické 
terasy vydané firmou Au-Mex. 

Pravidelná údržba: 
Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď vodou nebo OSMO Wisch-Fixem. 
Oživení povrchu: 

Pro udržení stále dokonalého vzhledu Vašeho dřeva doporučujeme 2x ročně na jaře 
a na podzim celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím vody do 
kterého přidáme přípravek OSMO Wisch Fix a po důkladném uschnutí provést 
úpravu povrchu terasy jedním z našich OSMO speciálních olejů. Při velmi silném 
znečištění použijte nejdříve koncentrát OSMO Wish Fixu. 
Úplného proschnutí povrchu se dosáhne po 10-14 dnech. 
Při silném zešednutí povrchu je vhodné před úpravou povrchu speciálními oleji 
na dřevo použít OSMO odšeďovač. 

ZÁRUKA:  
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, násilné či neodborné zacházení, 
vznik výsušných trhlin a na další vady způsobené neodborným zacházením. 

Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které žádným 
způsobem nenaruší funkčnost terasy. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady 
vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody 
způsobené nadměrným suchem či ohněm. 

Teplotní oblast použití teras DeckClic nesmí přesahovat hodnoty -10°C až 50°C. 



Ukázky deformace čtverců DECKCLIC v případě nedodržení dilatací kolem stěn: 
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