FIȘĂ TEHNICĂ
LAMELE PENTRU TERASĂ GALA

MATERIAŁ
Dimensiuni și toleranțe acceptate:
 Grosime: 25mm (+/- 0,5 mm)
 Lățime: 150mm (+/- 1,2 mm)
 Lungime: 2400 sau 4000mm (-/+5mm)
Greutate: 2,65 kg/ml (+/- 10%)
Clasificare după reacția la foc: Bfl -s1
Compoziția lamelelor GALA:
 45% făină din lemn de conifere
 55% polimeri (PVC + aditivi)
Lamelele de terasă GALA se caracterizează printr-o construcție stratificată, stratul exterior fiind îmbogățit cu aditivi de
ameliorare și colorare, conferind astfel materialului compozit culoarea și aspectul corespunzător și oferind o protecție sporită la
acțiunea radiațiilor UV, a temperaturii și a umidității.

ELEMENTELE SISTEMULUI GALA





lamelă de terasă 25x150 mm
grindă suport din material compozit 30x50 mm
plintă de finisare 5x60 mm
set de montaj cu cleme metalice

Lamelele de terasă GALA pot fi instalate pe grinzi din lemn sau profile din aluminiu. În acest caz trebuie urmate
indicațiile producătorilor acestor grinzi sau profile. În cazul grinzilor din lemn, trebuie folosite numai grinzi din specii tari cu
rezistență ridicată.
Elementele enumerate mai sus pot fi utilizate numai pentru executarea de terase la exterior și nu trebuie folosite în alte
scopuri constructive (coloane, stâlpi, grinzi, grinzi de tavan sau alte elemente structurale cu încărcare mare). Lamelele de
terasă GALA nu se instalează în spații închise, umede sau neventilate și nici în locuri cu schimbări de temperatură rapide și
semnificative (de exemplu saune).
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La începutul perioadei de utilizare lamelele din material compozit se pot aclimatiza sub influența condițiilor de mediu.
Culoarea se stabilizează după câteva luni după care va ajunge la punctul de saturație. Datorită conținutului de fibre din
lemn, elementele individuale din material compozit individuale pot diferi unele de celelalte din punct de vedere coloristic, în
special cele provenite din loturi de producție diferite. De asemenea culoarea și finisajul pot diferi de la o livrare la alta. Acest
lucru nu afectează durabilitatea materialului și nu reprezintă un defect al acestuia.
Înainte de începerea montajului trebuie verificat aspectul lamelelor din material compozit precum și existența
eventualelor defecte. Pentru a obține un aspect cat mai natural, lamelele ar trebui amestecate înainte de montare, tinând
cont de direcția în care este periată suprafața acestora.
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Fișă tehnică
Instrucțiuni de montaj și întreținere
Certificat de garanție
Evaluare Tehnică Națională ITB-KOT-2019/0611 din 24.01.2019
Declarație de Conformitate 01/2019 din 25.01.2019
Raport de Clasificare privind reacția la foc 02749/16/Z00NZP din 27.01.2017

