Bevezető
Köszönjük, hogy Ön is az AR Decking WPC család kerítésprofilját választotta. Útmutatónk részletesen
bemutatja az ARD 100 profillal történő kivitelezési lehetőségeket.
Kérjük, hogy a telepítés előtt figyelmesen tanulmányozza át az itt leírtakat, mert az útmutatóban
leírtaktól eltérő telepítésből adódó esetleges anyagsérülésekre a garancia nem terjed ki. A
telepítést ajánlott minősített szakemberre bízni. Kérjük, minden olyan esetben kötelezze a
kivitelezőt az alábbi dokumentum alapos átolvasására és az ebben leírtak betartására, amikor
nem minősített kivitelezőt bíz meg a termék telepítésével.
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ARD 100 anyagösszetétele és főbb tulajdonságai
Mint minden WPC (Wood Plastic Composit), így az ARD 100 kerítésprofil is fa és műanyag
keverékéből készül. Anyaga 60%-ban tartalmaz másodfelhasználású fából készült falisztet, 30%ban újrahasznosított polietilént, továbbá 10%-ban egyéb speciális adalékanyagokat, melyek a
színét, tartósságát és ellenállóságát adják.
A szín kiválasztáskor kérjük vegye figyelembe, hogy a kerítésprofil a telepítést követő néhány
hónapon belül természetes színváltozáson megy keresztül, mely során az anyag 1-2
színárnyalatot világosodik. Ez a világosabb szín már véglegesnek mondható, mivel az ezt követő,
évenkénti színváltozás szabad szemmel nem érzékelhető.
Magas természetes anyag tartalmának köszönhetően – akárcsak a valódi faanyagok esetében –
az ARD100 kerítésprofil felületének színe sem teljesen egységes. Akár minden szál eltérő tónusú
lehet, sőt egy-egy szálon belül is előfordulhatnak minimális szín- és árnyalatbeli eltérések,
melyek a termék minőségét és tartósságát nem befolyásolják. Az anyag tapintása is hasonlít a
valódi faburkolatokéhoz, megjelenése kellemes hangulatot eredményez. A teljesen tömör profil
felülete a még természetesebb megjelenés érdekében kefézett, metszeti mérete 16x100 mm és
3 600 mm hosszúságú szálakban érhető el.
A WPC profilok vágásához, megmunkálásához a valódi faanyagokhoz használható szerszámok
(körfűrész, gérvágó fűrész, dekopírfűrész, felsőmaró stb.) kiválóan alkalmasak.

Felhasználási területei, módjai
Az ARD 100 kerítésprofil funkciója szerint elsősorban kerítések lécezését szolgálhatja, de az
anyag kedvező tulajdonságainak köszönhetően számos más területen is alkalmazható. Készülhet
belőle például árnyékoló lamella, ágyásszegély, szemetestároló.
Fontos, hogy a WPC, így az ARD 100 kerítésprofil sem építőanyag, ezért nem használható tartóés támasztószerkezetként, továbbá magaslati (ún. biztonsági) korlátok töltőlécezéseként, ahol
a kerítésprofilok esetleges törése esetén balesetveszélyes helyzet alakulhat ki. Hasonlóképpen
nem ajánlott a kerítéshez kapcsolható kiegészítők (postaláda, csengő, világítás stb.) kizárólag a
WPC kerítésléchez történő rögzítése.
Az ARD 100 kerítésprofil kerítéslécként való alkalmazása történhet függőleges és vízszintes vagy
akár eltérő szögben történő lécezéssel is, megfelelő fogadószerkezetre, a telepítési
útmutatóban foglaltak maradéktalan betartásával.

WPC CENTRUM - NEW MATERIALS ZRT.

+ 36 (1) 445-2827 | bterem@wpc-centrum.hu | wpc-centrum.hu

3

Telepítés lépései
1.) Tervezés
Hasznos, ha telepítés előtt szakemberrel kiviteli tervet készíttetünk. Egy ilyen kivitelezési terv
részletesen tartalmazza a fogadószerkezet méreteit, kiosztását, a kerítéslécek pozícióját,
rögzítését, s ezek alapján a szükséges anyagokat és azok mennyiségét. Bár a kivitelezési tervnek
van költsége, de így elkerülhető az esetleges anyagtöbblet, vagy hiány, amely újabb beszerzést,
szállítást, ezzel további idő- és pénzráfordítást jelent.
2.) Előkészítés
Az előkészítés egyszer jelenti a fogadószerkezet, másodszor pedig a WPC kerítésprofilok
előkészítését. Meglévő – és szükség esetén megfelelően kipótolt, átalakított – fogadószerkezet
esetében, a szerkezet általában felületkezelésen szokott átesni. Ilyenkor a kerítésprofilok
telepítésével mindig várjuk meg a teljes száradását. Újonnan kialakítandó fogadószerkezetek
sokszor már rozsdamentes anyagból készülnek vagy pedig felületkezelve kerülnek rögzítésre, de
itt is előfordulhat, hogy festeni kell a szerkezetet, így értelemszerűen ilyenkor is meg kell várni
a teljes száradást.
Fa fogadószerkezet megtartását vagy újonnan történő telepítését nem javasoljuk, ugyanis ezzel
pont azt az előnyt veszítjük el, amit a WPC kerítésprofillal megnyerünk, a kezelésmentességet.
A valódi fa fokozatos romlása, zsugorodása, csavarodása nem biztosít tartósan masszív
tartószerkezetet, így a WPC profilok alaktartósága sem garantált.
Javasolt fogadószerkezeti elemek, az ajánlott legkisebb méretekkel:
• acél zártszelvény (rozsdamentes, tűzihorganyzott vagy szinterezett), 40x20x1,5
vagy 40x40x1,5 mm-es méretben,
• alumínium zártszelvény, 50x20x3 vagy 40x30x3 mm-es méretben.
Fontos, hogy minél nagyobb egy kerítés felülete és minél kisebb hézagokkal kerülnek fel a lécek,
annál nagyobb lesz a szélterhelés, így érdemes vastagabb falú zártszelvényeket alkalmazni a
fogadószerkezet kialakításához. Amennyiben nem rozsdamentes anyagból készül a
tartószerkezet, úgy a terv alapján érdemes előre, még a felületkezelés (horganyzás, szinterezés,
festés) előtt elhelyezni a furatokat, hogy minimalizáljuk a korrózió lehetőségét.
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A lakatosszerkezet kiosztását úgy kell kialakítani az ARD 100 kerítésprofil fogadásához, hogy
függőleges lécezés esetén a zártszelvények maximum 80 cm-es távolsággal míg vízszintes
kerítésléc elhelyezés esetén szintén legfeljebb 80 cm-re, de függőlegesen fussanak egymástól
(1. ábra).

1. ábra

Függőlegesen és vízszintesen maximálisan 220 cm-es szálhosszban telepíthető; 80-80 cm-es alátámasztással

Amennyiben a kerítésléc nem 90°-os szöget zár be a zártszelvénnyel, úgy a lakatosszerkezet
elemeit be kell sűríteni a WPC profilok fogadásához, pl. 45°-os szög esetén maximum 60 cm-es
távolságokra.
A fogadószerkezet mellett a WPC kerítésprofilok tekintetében is több dologra kell ügyelni az
előkészítés terén. Amennyiben nem közvetlenül a kiszállítást követően kerül telepítésre a WPC,
úgy a szálanyagokat vízszintesen, teljes felületükön egyenletesen alátámasztva, lesúlyozva,
napfénytől és csapadéktól védve, jól szellőző helyen kell tárolni, elkerülve ezzel a nem kívánt
alakváltozást, a nem egyenletes színváltozást és a vízfoltosodást.
Az ARD 100 kerítésprofil főbb tulajdonságainál már leírtak alapján, miszerint a termék magas
természetes anyag tartalmának köszönhetően egy színen belül tónuseltérések lehetnek, javasolt
az eltérő árnyalatú lécek telepítés előtti összekeverése, hogy az elkészült kerítés még
természetesebb megjelenésű legyen. A nagyobb színeltérések valószínűségének csökkentése
érdekében, ajánlott a teljes kerítéshez egyszerre megrendelni a szükséges WPC mennyiséget,
hogy azok egy gyártási ciklusból származzanak.
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3.) Rögzítés

A kerítésprofilok rögzítése a lakatosszerkezethez ajánlottan kapupántcsavarral történik.
Figyelembe véve az ARD 100 profil 16 mm-es vastagságát, 20 mm vastag zártszelvény esetén
6x50 mm-es, míg 40 mm vastagságú esetén 6x70 mm-es kapupántcsavar alkalmas a lécek
fixáláshoz, a hozzátartozó M6-os alátéttel és csavaranyával. 100 mm-es profilszélességig – így
az ARD 100 esetében is – elegendő egy darab kapupántcsavar alkalmazása metszéspontonként,
tengelyközépen történő elhelyezéssel. A kerítésléceket úgy kell méretezni, illetve a rögzítéshez
szükséges furatokat úgy elhelyezni, hogy a WPC profil a szélső (alsó, felső) alátámasztásokon
maximum 150 mm-t nyúlhat túl, a minimumot tekintve pedig legalább 50 mm-re legyen a furat
középpontja kerítésléc végétől (2. ábra).

2. ábra

Ez – a fent leírt lakatosszerkezeti kiosztásnak megfelelően – azt jelenti, hogy 40x40-es
zártszelvény és két alátámasztási pont esetén legfeljebb 118 cm hosszúságú kerítésléc
alkalmazható, míg három maximális tengelytávolságú zártszelvény megléte esetén 202 cm lehet
a kerítésprofil hossza.
Minden egyes ponton, ahol a WPC keresztezi a zártszelvényt, kapupántcsavarral kell rögzíteni
a kerítésprofilt úgy, hogy egy keresztezési ponton a csavar méretének megfelelő kör legyen a
furat a WPC-n, míg a többi ponton a száliránnyal megegyező irányú ovális furat kerüljön
elhelyezésre, segítve ezzel az anyag hőmérséklet-változás okán bekövetkező méretváltozását.
Függőleges irányú kerítéslécezés esetén, amennyiben két vízszintesen futó alátámasztást
alkalmazunk, úgy a felső három alátámasztás esetén a középső, míg négy alátámasztás mellett
felülről a második zártszelvényhez kerüljön a fix furat (3. ábra a következő oldalon).
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3. ábra

Ez a séma követhető vízszintes lécezésnél is, azzal a
különbséggel, hogy itt két függőlegesen futó
alátámasztásnál mindegy, hogy melyik oldalt választjuk
(csakúgy, mint 4 esetén melyiket a két közbenső közül),
csak arra ügyeljünk, hogy mindegyik kerítéslécnél
azonos alátámasztáshoz kerüljön a fix furat.
A
kerítéslécek
kiosztásának
megtervezésénél
figyelembe kell venni, hogy a lécek nem
helyezkedhetnek el szorosan egymás mellett, azok
között legalább 1-2 mm-es hézagot kell hagyni
(4. ábra).
Amennyiben ezzel a profillal szeretne belátást gátló
kerítést
kialakítani,
úgy
a
fogadószerkezet
zártszelvényeinek mindkét oldalára, tetszőleges
átfedéssel kell elhelyezni a kerítésléceket (5. ábra).

4. ábra

5. ábra

A gyártás során az anyag felületére szabad szemmel nem látható mikropor képes rárakódni,
ezért közvetlenül a telepítés után ajánlott a kerítés tiszta vízzel történő lemosása, melyhez
használható magasnyomású mosóberendezés (legfeljebb 60 bar nyomással, kb. 40 cm
távolságból, ne használjon forgófejű fúvókát). Alapos takarítással csökkenthető a telepítést
követő esőzések után keletkező foltosodás esélye.
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Jognyilatkozat
E kivitelezési útmutató az importőr szellemi terméke, az itt megjelentetett szöveges tartalom,
ábrák és illusztrációk szerzői jogvédelem alá esnek, melyhez kötődő jogait a szerző teljeskörűen
és kizárólagosan fenntartja.
A szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül – mind az eredeti közzététel nyelvén, mind
fordításban – tilos a dokumentum egészét vagy egyes részeit bármilyen formában reprodukálni,
idézni, átruházni vagy módosított tartalommal megjelentetni. E dokumentum tartalma az
eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő és – a szerző előzetes hozzájárulása esetén
– kizárólag a forrás egyértelmű, jól látható helyen elhelyezett megjelölésével együtt közölhető.
A szerző hozzájárul, hogy saját, személyes használatra Ön e dokumentumot saját számítógépén
korlátozás nélkül tárolja vagy kinyomtassa. Az e kivitelezési útmutatóban foglalt tartalom
tájékoztató jellegű, nem minősül műszaki tanácsadásnak. Kérjük, termékeink alkalmazása előtt
győződjön meg róla, hogy azok megfelelőek-e az adott felhasználáshoz. Tekintettel arra, hogy a
termékeink e dokumentumban foglaltaktól bármiben is eltérő alkalmazására nincs rálátásunk,
így azért semminemű felelősséget nem vállalunk.
Felhívjuk figyelmét, hogy a WPC termékek nem teherviselő elemek, szerkezeti célra nem
alkalmasak, alkalmazásuk kizárólag burkolatként megengedett. A kivitelező felelőssége, hogy a
burkolatot fogadó szerkezet minden balesetveszélyt kizáró, tartószerkezetként teljeskörűen
funkcionáló fogadófelület legyen. A forgalmazó ezzel kapcsolatos minden felelősségét kizárja.
Az importőr fenntartja a jogot, hogy e kivitelezési útmutatót vagy az abban említett
termékeit/termékkínálatát bármikor, előzetes értesítés vagy közzététel nélkül módosítsa vagy
bővítse. Az importőr nem garantálja, hogy az e dokumentumban foglaltak minden kivitelezési
feladatra kellő részletességű, megfelelő iránymutatást adnak. Amennyiben az itt leírtaktól eltérő
felhasználási igényei vannak, forduljon hozzánk bizalommal egyedi műszaki egyeztetés
érdekében.
E kivitelezési útmutatóban vagy az importőr honlapján említésre kerülő, illetve megjelenő,
védett névvel és logóval rendelkező cégek nevei és logói az adott cégek védjegyei.
Szerződési feltételeinket a Részletes Eladási és Szállítási Feltételek tartalmazzák.
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