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Terč pod dlažbu nastavitelný 
 
 
Terč pod dlažbu nastavitelný pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod. 
 
 
Materiál:  

 UV-odolný polypropylen (terč) 

 TPE (podložka) 
 
 
Použití a výhody: 

 snadná a rychlá pokládka dlažby 

 suchý proces 

 možnost rozebrání a čištění 

 snadné řešení problematických detailů 

 rovná podlaha nad spádovou plochou 

 nízké náklady na montáž 

 možnost instalace do prostoru mezi podkladem a dlažbou 
 
 
Návod k použití: 
Počet potřebných terčů záleží na formátu dlaždic, které budou pokládány. Orientační hodnoty 
potřebného množství terčů jsou následující: 
- 11,1 ks terčů při formátu dlažby 30x30 cm 
- 6,3 ks terčů při formátu dlažby 40x40 cm 
- 4 ks terčů při formátu dlažby 50x50 cm 
- 2,8 ks terčů při formátu dlažby 60x60 cm 
 
Terče jsou rozděleny na čtvrtiny vymezovacími trny, které podpírají rohy jednotlivých dlaždic a vymezují šířku spáry mezi dlaždicemi na 4 mm. Položená dlaždice 
leží vždy svým rohem na čtvrtině terče. U terčů, které jsou použity v rozích nebo na okrajích pokládané plochy, je třeba trny odstranit podle obrázku: 

 
. 
 
 
Balení, skladování a transport: 
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešením místě. 

 
 

Certifikace a značky: 
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.  

 
 
Příslušenství: 
Gumová podložka – Slouží jako vyrovnávací prvek pro malé nerovnosti v podlaze. Zlepšuje odolnost dlažby proti skluzu a prostupu hluku.  
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Technické údaje:

Materiál terče: UV stabilní polypropylen 

Materiál podložky: TPE 

Průměr základny: 200 mm 

Průměr hlavy: 110 mm 

Výškový stavitelnost: 27 – 120 mm 

Výška trnů: 12 mm 

Šířka trnů/spáry: 4 mm 

Centrická tlaková pevnost: min. 14,55 kN 

Excentrická tlaková pevnost: min. 8,36 kN 

Třída reakce na oheň: E 

Odolnost vůči teplotám od -40 ° C do + 120 ° C 

Typy sestav terčů podle výšky: 

sestava 1: 
celková výška: 27-35 mm 

sestava 2: 
celková výška: 35-50 mm 

sestava 3: 
celková výška: 50-80 mm 

sestava 4: 
celková výška: 70-120 mm výška: 2 mm 

Vydáno 8. 10. 2018. 
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. 
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