MONTEER UW VLOERAFWERKING IN DE
HELFT VAN DE TIJD
INSTALLATIEHANDLEIDING & GARANTIE-INFORMATIE

FOR ANY ANGLED INSTALL

Opmerking: Voordat u met de installatie begint, bezoek camofasteners.com/installation voor best practices.
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VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN GEBRUIKELIJK
90° TERRAS-PATROON
Bevestiging van het eerste- en laatste vloerdeel: Bevestig het eerste vloerdeel langs het huis
of aan de buitenkant van het terras. Door bovenkant-bevestiging met de juiste schroef voor het

1. Aan de buitenrand van
de door u gemonteerde
eerste terrasplank
plaatst u gewoon de
EDGECLIPTM op de
draagbalk, zodanig dat
de "poten" van de clip
de balk goed vastgrijpen
en de clip van uw eerste
gemonteerde terrasplank
vasthouden, plaats
gewoon de EDGECLIPTM
op de balk waarbij de
"poten" van de clip netjes
de balk vastgrijpen en
de clip op zijn plaats te
houden.

Op hetzelfde moment,
schuift u het metalen
plaatje in de groef van de
terrasplank. HET IS NIET
NODIG OM DE SCHROEF
VOORAF IN DE BALK TE
ZETTEN.
De clip zit nu stevig op
zijn plek

2. Plaats EDGECLIPTM
bij elke balk over de hele
engte van de plank.

3. U bent nu klaar om uw
volgende plank tegen
de EDGECLIPS tussen
de twee planken aan te
schuiven.

4. Houd de nieuwe plank
stevig op zijn plaats en
schroef alle clips tussen
de planken vast.
Gebruik de gele NeverMissTM Guide (hier
afgebeeld) meegeleverd,
voor perfect contact
tussen bit en de
schroefkop voor de
snelste installatie.

5. Volg dezelfde
procedure voor elke
volgende plank.

VOOR GEBRUIK BIJ EEN TERRAS-PATROON MET HOEKEN
Bevestiging van het eerste- en laatste vloerdeel: Bevestig het eerste vloerdeel langs het huis
of aan de buitenkant van het terras. Door bovenkant-bevestiging met de juiste schroef voor het

1. Aan de buitenkant
van uw gemonteerde
eerste plank, knijpt
u eenvoudigweg
de "vleugels" van
EDGEXCLIPTM samen en
schuift de clip in de groef.

De ""vleugels"" van de
clip gaan weer uit elkaar,
waardoor de clip op z'n
plek blijft zitten.
HET IS NIET NODIG OM
DE SCHROEF VOORAF IN
DE BALK TE ZETTEN.

2. Plaats bij elke balk over
de hele lengte van de
plank een EDGECLIPTM.

3. U bent nu klaar om uw
volgende plank tegen
de EDGECLIPs tussen
de twee planken aan te
schuiven.

4. Houd de nieuwe plank
stevig op zijn plaats en
schroef alle clips tussen
de planken vast.
Gebruik de gele NeverMissTM Guide (hier
afgebeeld) meegeleverd,
voor perfect contact
tussen bit en de
schroefkop voor de
snelste installatie.

5. Volg dezelfde
procedure voor elke
volgende plank.

MONTEREN VAN EDGECLIPTM OF EDGEXCLIPTM BIJ KOPSE

Monteer altijd een dubbele balk
bij de kopse kanten. Gebruik
een aparte clip om elk eind van
de plank vast te zetten.

U hebt 4 clips voor elke
stootnaad.
Klik gewoon de poten van
EDGECLIPTM of de vleugels van
EDGEXCLIPTM af zodat de clips
naast elkaar op de dubbele
balken kunnen passen.

Volg de instructies van uw
terrasplankenfabrikant voor
de kopse plankenafstand i.v.m.
uitzetting en krimpen.
Zodra de planken correct op
hun plek zitten, plaatst u de
clips in de groef van plank,
gecentreerd op de balken aan
beide zijden van de planken
en schroeft de schroeven
gedeeltelijk vast om de clips op
hun plaats te houden totdat de
volgende aansluitende plank
op zijn plek zit en vervolgens
draait u de schroeven aan om
de clips te bevestigen.

HOEVEEL CLIPS HEBT U NODIG?

SPELING BIJ KOPSE KANTEN
(IN HET MIDDEN)

AANTAL CLIPS DAT NODIG IS
50 SQ. FT.

100 SQ. FT.

200 SQ. FT.

12 in.

117

233

466

16 in.

90

180

360

24 in.

59

117

234

HET VERWIJDEREN EN VERVANGEN VAN EEN TERRASPLANK - VOOR EEN
WILLEKEURIGE CLIP

1. De EDGECLIPTM EDGEXCLIPTM
maken het verwijderen of
vervangen van een plank
gemakkelijk. Begin met het
uitdraaien van alle schroeven
uit de draagbalk waar de plank
op ligt.

2. Trek aan de plank, en deze
komt gemakkelijk los.

3. Haal alle resterende clips weg
en leg de nieuwe terrasplank
op zijn plaats zonder dat er
clips zitten.

4. Tel het aantal clips dat
nodig is en klik beide poten of
vleugels van elke clip af.

6. Herhaal dit voor alle balken
en bevestig de clips stevig op
hun plek met de Never-MissTM
Guide.

5. Pak de clip (schroeven en
plaatjes) en schuif vanaf het
uiteinde van de plank langs
de groef en plaats een clip bij
elke balk.

GARANTIE
CAMO® CLIPS (UNIVERSAL HIDDEN FASTENERS (UNIVERSELE BLINDE BEVESTIGINGEN), CAMO® EDGECLIPTM EN CAMO® EDGEXCLIPTM BEPERKTE GARANTIE
Wat door deze Beperkte Garantie wordt gedekt; Dekkingsduur. NNC garandeert
de eerste koper dat CAMO® Clips, EdgeClipTM of EdgeXClipTM (het "Product") (1)
gedurende de levensduur van het Product vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en (2) gegarandeerd zijn tegen roest en corrosie voor de levensduur van
het project waarin het Product voor het eerst wordt gebruikt. NNC zal een defect
product kosteloos vervangen, inclusief de verzendkosten van het vervangende
product, met inachtneming van de beperkingen of uitsluitingen vervat in deze
beperkte garantie.
Als bovendien CAMO® Clips, EdgeClipTM of EdgeXClipTM, gemonteerd in overeenstemming met toepasselijke bouwvoorschriften, wetten, regels en voorschriften,
en installatieinstructies van CAMO® en terrasplankenfabrikanten en geaccepteerde bouwpraktijken, het terrasplankenproject doen mislukken, dan zal NNC het
beschadigde terrasplankenproject kosteloos vervangen. Dit komt niet in de plaats
van de garanties van alle fabrikanten van terrasplanken, is niet van toepassing in
gevallen waar defecten of schade niet alleen en uitsluitend te wijten zijn aan het
Product, en is onderworpen aan de hieronder beschreven beperkingen. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing wanneer schade aan het terrasplankenproject
geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een onjuiste installatie van het terrasplankenproject zelf of van de CAMO®-Clips, EdgeClipTM en EdgeXClipTM. Dit is uw enige en
uitsluitende verhaalsmogelijkheid voor eventuele defecten van het product. NNC
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bevestiging dat een product geschikt
is voor een bepaald doel, en elk beoogd gebruik van een product moet worden
beoordeeld en goedgekeurd door gekwalificeerde professionals. Deze garantie is
niet overdraagbaar.
Bezoek, om de complete CAMO® Clips (Universal Hidden Fasteners), CAMO®
EDGECLIPTM en CAMO® EDGEXCLIPTM Beperkte Garantie te bekijken, camofasteners.com/warranty-clips.
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