
Lēti terases grīdas

 

Continue

https://gettraff.ru/strik?keyword=l%25C4%2593ti+terases+gr%25C4%25ABdas


KAULĒTIES PAR MODERNU MĀJA VAI LAUKU MĀJA BEZ ĀRA TERASES. To var izmantot dažādos veidos: kā vieta pārtikai un pārtikai visai ģimenei, kā arī vieta bērniem, kā arī vieta peldēšanai pie baseina. JEBKURAS TERASES GALVENAIS SASTĀVS IR PASŪTĪJUMS. KĀDI IR SECRETS OPTIONS? Materiāli terasei Ilgu laiku
terases grīdas ir izgatavoti no koka - videi draudzīgs, nodilumizturīgs un izturīgs materiāls ar unikālu izskatu. Tomēr tikai sugu koksne ir piemērota izmantošanai ārpus telpām, kas vismazāk maina to ģeometriju nokrišņu un temperatūras un mitruma svārstību ietekmē. Šādas šķirnes ir galvenokārt eksotiski - tīkkoks, nogulsnes, kumaru,
Bangkirai, Garapa, sarkankoks, uc Ņemot vērā augstās izmaksas par šādu sugu, daudzi klienti, kuri vēlas redzēt koka grīdas savā vietā dod daudz pieejamu lapegle. . Koka dēļi var būt gluda vai gofrētā virsma. Pēdējais izskatās vairāk oriģināls un labāk novērš bīdāmās, tāpēc tas ir drošāk staigāt pa lietus. Gofrētās plāksnes ir lieliskas, lai
izveidotu platformas ap bāzēm. Koka grīda ietver apstrādi antiseptisku savienojumu (lai izvairītos no puves), kā arī aizsargājošu un dekoratīvu pārklājumu (eļļa, vasks, uc) Izmantojiet un pārliecinieties, ka jāapzinās notikumiem. Koka augu izmērs var atšķirties. Tādējādi, lapegle visbiežāk ir biezums 27-34 mm, platums 90-140 mm, garums
2-5 m. Vēl viens populārs materiāls terases ierīces tiek apstrādāti ar siltumu (modificēts) koka plāksnēm. Šī ir parasta Krievijas sugas Eiropas daļa (priede, pelni, bērzs, dižskābardis, kļava) tradicionālā koka Eiropas daļai, kas apstrādāta ļoti augstā temperatūrā (185-230 grādi pēc Celsija). Šī apstrāde jo īpaši izraisa gemichellosis un
celulozes sadalīšanos materiāla šūnu sienās, kā rezultātā fizikālās un mehāniskās īpašības atšķiras no parastajiem kokiem. Tādējādi, ūdens absorbcija 3-5 samazinās par laika faktoru, un tā thermoregulation dēļi, kad temperatūras un mitruma apstākļi svārstās, tie ir mazāk tendētas uz deformāciju. Turklāt termiskā apstrāde novērš
iekšējo spriedzi kokā, padarot to stabilāku. Vēl viena priekšrocība ir tā, ka pēc augstas temperatūras terapeitiskais materiāls kļūst izturīgs pret sēnītēm, pelējuma un mikroorganismiem. Un galu galā, sojas pupas gandrīz pilnībā zaudē savu piķis. Augsta izturība pret sabrukšanu ļauj saglabāt termosilingu ar antiseptiskiem savienojumiem.
Visbeidzot, koks kļūst grūtāk pēc termiskās apstrādes. Ir skaidrs, ka dēļi ar šādām īpašībām ir piemēroti, lai radītu spēcīgas terases un brīvdabas bāzes. Tajā pašā laikā, termiski apstrādāta koksne ir neizdevīgā stāvoklī, salīdzinot ar parasto koksni: parasti Pārtraukumu. Tomēr šis trūkums nav kritisks, un, strādājot uz grīdas ierīces prasa
tikai atbildību uzstādītājiem. Mēs arī atzīmējam šo: termiskās apstrādes laikā koks maina krāsu, kļūst tumšāks un iegūst brūnus vai tumši sarkano šūnu kaulus. Pēc tam, salīdzinoši lēti akmeņi tiek vizuāli uztverti kā dārgāki un cēls. Tomēr laika gaitā, reibumā ultravioleto starojumu, termoūdens pazūd, un tāpēc tie ir periodiski jāapstrādā ar
savienojumiem, kas aizsargā pret ultravioleto starojumu, un tajā pašā laikā no citām ārējām ietekmēm. Piebilst, ka termiskās apstrādes process nav saistīts ar ķīmisko piedevu izmantošanu un tāpēc negatīvi neietekmē materiāla tīro vidi. Kā likums, garums siltuma apstrādes plāksnēm ir no 1,5 līdz 3,5 m, platums - no 100 līdz 200 mm,
biezums - no 20 līdz 40 mm. Plāksnes var būt gluda vai gofrētas virsmas. Vēl viens kopīgs materiāls grīdas ir dēļi (profili) no koka-polimēru kompozītmateriāla (WPC), ti, 50% veido no koka un 50% - polivinilhlorīda (PVC). Vizuāli tie izskatās koka dēļi, bet sakarā ar to fizisko un mehānisko īpašības tie ir tuvāk PVC. To priekšrocības ir
augstas izturības (1 kv.m. no grīdas var izturēt slodzi līdz 1400 kg), kā arī izturību pret mitrumu, koroziju, nodilumu, puves un kukaiņu iedarbību. Tas pieder un par salīdzinoši saprātīgu cenu. Atšķirībā no tradicionālās vai termiski apstrādātas koksnes, WPC dēļi nav nepieciešams regulāri atjaunināt apdares pārklājumu. To virsma vienmēr
ir gofrēta, un bieži dziļums vājināšanās atšķiras atkarībā no kuģa pusē. Šādu dēļu novietošana var būt pusotra: viņi abi ir darbinieki. Profila krāsu diapazons ir diezgan plašs (parasti līdz 8 krāsām). WPC dēļi parasti ir 3 līdz 6 m garš, 130 līdz 160 mm plata, 22 līdz 28 mm bieza. Skatieties arī: Koka grīda uz terases rokas virs terases ierīces
vecā terases vāka - zīmēšanas terase MESAS PAMATIZGLĪTĪBA Visi iepriekš minētie materiāli ir radīti līdzīgā veidā (atšķirības tikai mazās niansēs). Uzstādīšanas darbi sākas ar bāzes veidošanos zem grīdas. Pēc šīs bāzes, lagas vēlāk tika uzstādītas, uz kuriem tiks uzstādīts fiksētu terases dēļiem. Svarīgs punkts: dēļi vienmēr ir
novietoti ar nelielu spraugu, kas nepieciešama, lai drenāžas ūdeni no grīdas un vēdināt to (lai izvairītos no deformācijas un apstāšanās plāksnes un muguras). Tas nozīmē, ka pamatne jānovieto tā, lai vai nu absorbētu ūdeni, vai noņemtu 8 pusi terases. Citas prasības attiecībā uz bāzes - vienveidība, izturība Pretestību. Ir dažādi veidi, kā
veidot pamatu. Iespējams, vienkāršākais veids, kā ēst auglīgu slāni augsnes, tad augsne saspiežot un aizpildot smilšu-grants platība (frakcija 5-20) bieza vismaz 250 mm. Pildījums ir paredzēts, lai absorbētu ūdeni un drenāžas to no kavējumiem. Ja vietā ir augsts gruntsūdens, ir lietderīgi uzstādīt drenāžas sistēmu (piemēram,
cauruļveida) uz perimetru terases. Turklāt ir vēlams piemērot bāzi ģeotextyl ruļļos vai bitumena materiāliem, kas novērsīs dīgtspēju sārdzību caur grīdas segumu. Šis veids ir balstīts uz trūkumu: ja ietekme slodzes atpaliek, ventilācija grīdas struktūra tiks traucēta, kas var novest pie samazināšanos tās kalpošanas laiku. Šo problēmu var
viegli noteikt, ja jūs ievietojat logus, piemēram, uz bruģiem, kas ar noteiktu soli smilšainā un grants vietā. Ražotas pamata versija - rāmis koka sijām (piemēram, 150 × 50 mm sadaļā), uzstādīts ar aprēķināto grādu virs dažādiem balstiem - koka plaukti, betona bloki (kas ir jāatdala no stieņa izolācijas ūdensnecaurlaidīgas sijas - bitumena,
bitumena) polimērs) un tā tālāk. Varbūt pat uzticamāka, bet tajā pašā laikā darbietilpīgāka metode ir uzstādīt metinātu metāla rāmi caur iežogotu augsni vai paletes uz tā (piemēram, betona bloki utt.). Lagas tiek likts uz jebkura veida rāmja un dēļi tiek likts uz tiem. Lai atdalītu baļķus no metāla konstrukcijas, rāmja malas ir pārklātas ar
hermētismu no veltņa. Vēl viena populāra tehnoloģija ir uzstādīšana regulējams skrūvju stiprinājumi (parasti metāla), kas ļauj jums perfekti pozicionēt pamatnes grīdas, un, cita starpā, ideāls, ja jūs vēlaties, lai izveidotu terasi uz zemes ar ievērojamām atšķirībām augstumā. Šādi balsti parasti ir pieskrūvēti uz zemes, parasti ar 400-500 mm
solis. Ņemiet vērā, ka skrūvju pāļi ir īpaši svarīgi, ja terase ir uzstādīta uz audzēšanas zemes. Šajā gadījumā pāļi ir aprakti zem sasalšanas robežām augsnē. Pāļi tiek atbalstīti uz koka (parasti pielīmētas, sekcijas 150 × 150 150 ×200 mm) vai metāla sijas, un par to - žurnāli, un tad floorboards. Izvēloties metāla rāmi starp to un koka
elementiem grīdas, tiek izveidots pārklājuma slānis. Protams, visticamākais, lai gan diezgan dārgi pamats grīdas ir monolīta betona plāksnes betona ar M350 jaudas zīmolu un vairāk. Plāksnei jābūt vismaz 150 mm biezai: ja tā ir plānāka, uzstādot aiztures, pastāv noenkura balsta bojājuma risks. Tā kā lietus ūdens un izkausēt ūdeni, kas
ieplūst plātnī caur grīdu, ir jāizgāzt, jānodrošina betona slīpums. - vismaz 10 mm / pog. m Ja slīpums nav izveidots, tad laika gaitā, sakarā ar nepārtrauktu mitrināšanu, var deformēties. Ja terase vai rotaļu laukums atrodas blakus ēkai vai citai statiskai struktūrai, slīpums atrodas to virzienā. Karteļu īpašnieki arī veikt zemes vai abrazīvu
hidroizolācijas bitumena vai bitumena polimēru materiālu uz virsmas plāksnes. Ir ieteicams, ka ūdens norakstīt no pamatnes uz drenāžas sistēmu. Pirms lakas novietošanas pārbaudiet plāksnes novietojumu un slīpuma klātbūtni. To var izdarīt, ielejot ūdeni krāsnī: ja tas neplūst, un paliek peļķēs, bāze ir slikti izveidota un prasa papildu
saskaņošanu, piemēram, rēķina cementa-smilšu segumu. Lai sasniegtu visefektīvāko ūdeni ziedonis grīdas bieži uzstāda gumijas spilventiņi biezums ir vismaz 5 mm. Pievienot, ka, veidojot terases pārklājumu, jo īpaši uz izmantotajiem jumtiem, pamatojoties uz uzstādīto regulējams atbalsta polipropilēna, augstums, kas mainās atkarībā
no principa skrūves savienojumu, un gadījumā, ja vienkāršākais sērijas šādu balstu, tas atšķiras no 17 līdz 315 mm. Turklāt, telpa ar atbalstu var likt komunālie pakalpojumi, dekoratīvais apgaismojums un tā tālāk. UZGLABĀŠANAS VRG TERASE MESTERING Tā kā pamats koka terases dēļiem tiek izmantoti parastās vai līmētās koksnes
taisnstūrveida šķērsgriezumi (lapegles, priede utt.). Līme ir dārgāka, bet daudz spēcīgāka un stabilāka, kas nozīmē, ka terase ar savu bāzi saglabās sākotnējo ģeometriju ilgāk. Pēc gadiem atpaliek, tie ir jārīkojas ar antiseptisku sastāvu. Standarta ilgums ir 50 × 55 mm. To pakāpiena aprēķina, pamatojoties uz kuģa izmēru. Tāpēc
ieteicamais attālums starp centriem atstarošanas ar platleņķa platumu 90 ne vairāk kā 300 mm, platums 120 mm platleņķa - ne vairāk kā 350 mm un platums 140-145 mm - ne vairāk kā 400 mm. Grīda uz lieveņa ar savām rokām arī ir atkarīga no kuģa biezuma un paredzamo slodzi terases. Tomēr, lai izvairītos no locīšanas grīdas zem
cilvēka svara, tas nav ieteicams uzstādīt baļķi soli virs 500 mm. Pozicionēšanas līmeņi virzienā ūdens plūsmu. Jāpatur prātā, ka terases dēļi jāatstāj perpendikulāri nobīde. Ja ir situācija, kad dēļi arī jānovieto virzienā ūdens plūsmu, tad jūs varat iestatīt vēl vienu virs vienas noņemamas struktūras - perpendikulāri pirmajam, un novietot to
dēļiem. Pamatne koka rāmja formā parasti tiek novietota ar pašsastāvošām skrūvēm vai metāla leņķiem kopā ar pašspiešanas skrūvēm. Metāla pamanāmi baļķi piemēram, skrūves vai perforēta metāla lente. Tās piešķir dzelzsbetona plātnes ar stiprinājuma skrūvēm, dībeļa naglas, metāla lencēm, uc Standarta attālums starp enkuriem
jābūt 1000 mm. Set stiegrojums stiegrojums būtu jāatbalsta ar divām paralēlām aizkavēm, lai katrs gals galda pamatā ir pašu kavēšanās. Pamatojoties uz pārklājumu citu materiālu ir sakārtoti ar līdzīgu tehnoloģiju. Kombinācijā ar termiski apstrādātām plāksnēm visbiežāk tiek izmantoti parastie koka baļķi. Tajā pašā laikā daži uzņēmumi,
kas piegādā šādas padomes tirgum, ļauj tiem veikt vienādu koksnes termisko pārstrādi. Tomēr daudzi eksperti ir kategoriski pret šo lēmumu, jo termoelektrostacijām ir salīdzinoši zemas jaudas īpašības. Attiecībā uz koka-polimēru kompozītmateriāla terasēm, tie pārapdrošināšanas paša materiāla, LPC. Tas ir daļēji saistīts ar to, ka WPC
profili ir ievērojams lineārs pagarinājums, kas nozīmē, ka, izmantojot to pašu zīmi logi novērsīs deformāciju thingle. Pie pamatnes nav atļautas stiprinājuma vietas, kas nodrošina caurumu veiktspēju profila caurumos, jo īpaši ar enkuriem (uzstādīti iepriekš izurbtos caurumos). Tomēr, ņemot vērā ievērojamo faktoru ievērojamu lineāro
paplašināšanos divpadsmitpirkstu zarnas, daži eksperti neiesaka šo metodi: ļoti stingra fiksācija lūzuma divpadsmitpirkstu zarnas uz pamatnes var novest pie tās deformācijas. Tāpēc ir ieteicams pievienot bāzes pamatni, piemēram, perforētas metāla lentes klipus pievienots rāmi skrūvēm. Tādējādi skavas ļauj nedaudz aizkavēt kustību.
Turklāt, lai kompensētu pamatnes paplašināšanu, kontrolpunktos stacionārie elementi (celtņa sienas, apmales, balsti u. c.) jāatstāj vismaz 20 mm viens no otra. Maksimālais iespējamais kavējuma ilgums ir 4 m. Ja grīdas seguma garums ir lielāks, izzušanas punktu galos atšķirības atstāj arī vismaz 20 mm. Neizdevīgus trūkumus vajadzētu
atrasties citās vietās, kur nobīde, jo īpaši parasto garengriezuma lagu un galēji šķērsenisko lagu konverģences laikā. Uzstādot montāžas devas, lai pievienotu dēļi uz baļķiem, divi veidi, kā noteikt daļas - slēpta un atvērta. Pirmkārt, visbiežāk, jo tas nodrošina pievilcīgāku izskatu grīdas. Slēptie amortizatori ir dažādu formu elementi, kas
izgatavoti no plastmasas vai metāla (nerūsējošā tērauda), kas būs neredzams acīm, kad dēļi ir novietoti. Starp šiem elementiem ir viens vai vairāki konfigurācijas klipi, atslēgas, krabji, tauriņi utt. Tos parasti izmanto kopā ar dēļiem ar rievām uz virsmas , kur Montāžas. Šādas skavas nodrošina ne tikai saķeri un grīdas aizturi, bet arī plaisu
starp blakus dēļiem (parasti 4-5 mm), kas nepieciešami ūdens novadīšanai un ventilācijai bāzes. Skavas ir piestiprinātas pie baļķiem ar nerūsējošā tērauda skrūvēm. Ir arī cita veida slēptās stiprinājumi, piemēram, plastmasas vai metāla elementi, kā arī koka dēļi novieto uz muguras dēļiem un pēc tam pievienots baļķiem. Atklātais
stiprinājums ļauj jums izveidot spēcīgāku un uzticamāku terases struktūru, bet tā būs redzama uz tās virsmas. Visbiežāk izmanto grīdas no parastās un siltuma apstrādes koka. Populārākā versija šādu ķermeņi - montāžas plāksnes ar nerūsējošā tērauda skrūvēm iepriekš urbti caurumi. Pirms urbšanas, tas ir nepieciešams, lai novērstu
plīsumu koka, kad skrūve ir ieskrūvē (tas ir īpaši nepieciešams, lai siltuma apstrādes vārītas plāksnes, kas ir ļoti tendētas uz plaisāšanu). Tomēr, jūs varat izmantot īpašu profilu skrūves, kas ir ieskrūvē nesalaužot kuģa. Tie bieži vien nav vajadzīgi pirms urbšanas caurumiem. Attiecībā uz atvērtiem enkura statņu plaisām starp plātņiem (5-8
mm) veic ražotājs. Ja jums ir zināma pieredze, kad skrūvēm ar pašpiespiešanas skrūvēm, jūs varat noņemt cepures līdz līmenim, kas ir augšējā virsma kuģa, un tad tie nav slaidu acis, it īpaši, ja jūs izvēlaties vērpšanas krāsotas skrūves krāsu kuģa. Šī atšķirība mainās atkarībā no kuģa garuma un svārstās no 6 līdz 12 mm. Kā minēts
iepriekš, WPC profiliem ir gan virsmas - uzdevumi (bet to reljefs mainās), tāpēc uzstādīšanas laikā ir nepieciešams nodrošināt, ka dēļi tiek novietoti ar tādu pašu virsmu uz augšu. KDP profilos parasti ir tukšumu un stīvu malu iekšpusē, tāpēc šādu dēļu galā ir diezgan neglīts, un tāpēc tos slēdz no viena un tā paša materiāla, parasti
izmantojot divatastāšu poliuretāna līmi. Skatieties arī: Vai tas pats uz terases un darīt to pats pie baseina vai dīķis PROTECTER-Dekoratīvie pārklājums TERRACES DOSKIEM Normal vai siltuma apstrādātas koksnes jāpiemēro ar top apģērbu, lai aizsargātu to no mitruma, nodiluma un krāsas, ievērojot UV starojumu. Vairumā gadījumu,
izmantot videi draudzīgu pārklājumu, pamatojoties uz eļļas vai eļļas kombinācijā ar vasku (maslov), kas var būt bezkrāsains vai krāsains (tonēti). Tie iekļūst dziļi kokā, aizpildot poras, bet ne veido plēvi uz tās virsmas, un tāpēc neatšķiras ļoti izturīgs pret nodilumu. Kā parasti, valde ir pārklāta ar sastāvu vairākos slāņos: pirms uzstādīšanas
tas tiek apstrādāts pilnībā (viens vai divi slāņi), un pēc stils - priekšējā virsma (viens vai divi slāņi). Atkarībā no koka veida - parasto vai termiski apstrādāts - konsekvenci sastāvu ir atšķirīgs. Kā nodilumu, eļļas pārklājumu vai masāžas restaurācija parasti notiek vismaz reizi gadā izcilas reljefa jomās. Jums nav nepieciešams strādāt pirms
virsmas smiltis, kas atvieglo darīt darbu. Arī floorboards var lakoti un krāsas, pamatojoties uz akrila, silikona, siloksāna un tā tālāk. Šos savienojumus uzklāj pēc virsmas apstrādes ar maltu krēmu. Krāsu diapazons ir praktiski neierobežots. Lakas un krāsas veido filmu uz virsmas kuģa, tādējādi palielinot izturību grīdas. Laika gaitā, tomēr,
filma uzsūcas, izcēlās un krekinga, un, lai atjauninātu to, virsmas cokola būs nepieciešama, kas saistīti ar papildu darbaspēka izmaksas. Turklāt sasmalcinātu gofrētā plākšņu kvalitāte ir ļoti problemātiska. © autors: Alexander Levenko INSTRUMENTI MEISTARI UN MEISTARI, UN LABU MĀJĀS ĻOTI LĒTI. BEZMAKSAS PIEGĀDE. IR
IZMAIŅAS. Zemāk ir citas ziņas par to, kā to izdarīt pats - saimniece! Terase vannas istaba dara to pašu par penss Ekonomikas versija terases un paplašināšanu sauna ... Izturīgs DIY grīda ir pierādīts veids, kā veidot stabilu grīdu ... Do-it-yourself āra terase - piemēram, Kanādas pašapkalpošanās terase - bildes ... Koka grīdas ar savām
rokām - zīmējumi, kā padarīt vairākas iespējas Kā veidot koka grīdu... Vai tas pats uz grīdas - ekonomisks dokiem un trieciens padarīt grīdu ar rokām ... Grīdas uz lieveņa ar savām rokām Kā padarīt terases grīdu ... Par do-it-yourself jostas roze Kas jums nepieciešams pamati ir pamats soft ... ...
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