
ASENNUSOPAS JA TAKUUTIEDOT

Huomio: Ennen asennuksen aloittamista parhaat toimintaohjeet saat osoitteesta 
camofasteners.com/installation.

ASENNA TERASSI PUOLESSA AJASSA

FOR ANY ANGLED INSTALL

FINNISH REV. 8/19/19



Ensimmäisen ja viimeisen laudan kiinnitys: Kiinnitä ensimmäinen lauta taloa vasten tai terassin 
ulkoreunaan. Kiinnitä terassimateriaalit ruuveilla kaikista kannattimista.

TAVALLISEN 90° TERASSIKUVION KÄYTTÖÖN

1. Aseta EDGECLIPTM 
aloituslaudan ulkoreunaan 
kannattimeen, jotta 
klipsin “jalat” nappaavat 
kannattimeen tiukasti ja 
klipsi pysyy paikallaan 
aseta EDGECLIPTM 
aloituslaudan ulkoreunaan 
kannattimeen, jotta 
klipsin “jalat” nappaavat 
kannattimeen tiukasti ja 
klipsi pysyy paikallaan.

2. Aseta EDGECLIPTM 
jokaiseen kannattimeen 
laudan pituudelta.

3. Olet nyt valmis 
liu’uttamaan seuraavan 
laudan lautojen välissä 
olevia EDGECLIP-klipsejä 
vasten.

4. Pidä uutta lautaa 
tiukasti paikallaan ja 
ruuvaa kaikki lautojen 
välissä olevat klipsit kiinni. 
Käytä keltaistaNever-
MissTM -jigiä(näkyy tässä), 
joka kuuluu pakkaukseen, 
ohjaamaan ruuvimeisselin 
kärki nopeaa asennusta 
varten.

5. Tee samoin jokaiselle 
terassin laudalle.

Liu’uta samalla metallinen 
kiila terassilaudan 
uraan. RUUVIA EI 
TÄYDY ESIASENTAA 
KANNATTIMEEN. 
Klipsi pysyy nyt tiukasti 
paikallaan



Ensimmäisen ja viimeisen laudan kiinnitys: Kiinnitä ensimmäinen lauta taloa vasten tai terassin 
ulkoreunaan. Kiinnitä terassimateriaalit ruuveilla kaikista kannattimista.

KULMATERASSIKUVION KÄYTTÖÖN

1. Asennetun aloituslaudan 
ulkoreunaltanipistä 
EDGEXCLIPTM -klipsin 
“siipiä” yhteen ja liu’uta 
klipsi uraan.

2. Aseta EDGEXCLIPTM 
jokaiseen kannattimeen 
laudan pituudelta.

3. Olet nyt valmis 
liu’uttamaan seuraavan 
laudan lautojen välissä 
olevia EDGEXCLIP-klipsejä 
vasten.

4. Pidä uutta lautaa 
tiukasti paikallaan ja 
ruuvaa kaikki lautojen 
välissä olevat klipsit kiinni. 
Käytä keltaistaNever-
MissTM -jigiä(näkyy tässä), 
joka kuuluu pakkaukseen, 
ohjaamaan ruuvimeisselin 
kärki nopeaa asennusta 
varten.

5. Tee samoin jokaiselle 
terassin laudalle.

Klipsin “siivet” laajenevat 
ja pitävät klipsin 
paikallaan. 
RUUVIA EI TÄYDY 
ESIASENTAA 
KANNATTIMEEN.



EDGECLIPTM TAI EDGEXCLIPTM ASENTAMINEN PUSKULIITOKSIIN

Asenna aina tuplakannatus 
puskuliitoksiin. Käytä erillistä 
klipsiä pitämään lautojen päät 
paikallaan.

Seuraa terassilautavalmistajan 
ohjeitalautojen välietäisyyksiä 
varten, jotta liitos voi laajentua 
ja kutistua.

Kun laudat ovat asetettu oikein, 
aseta klipsit laudan uraan, 
keskittäen kannattimiin laudan 
molemmin puolin ja kiristä 
ruuvit osittain pitämään klipsit 
paikallaan, kunnes seuraava 
rinnakkainen lauta asetetaan 
paikalleen ja sen jälkeen kiristä 
ruuvit klipseihin.

Tarvitset 4 klipsiä jokaiseen 
puskuliitokseen. 
Irrota EDGECLIPTM:n jalat tai 
EDGEXCLIPTM:n katkaistavat 
siivet, jotta klipsit voivat asettua 
sivuttain tuplakannattimiin.

KUINKA MONTA KLIPSIÄ TARVITSET?

KANNATINVÄLYS 
(KESKELLÄ)

TARVITTAVIEN KLIPSIEN MÄÄRÄ

50 SQ. FT. 100 SQ. FT. 200 SQ. FT. 

12 in. 117 233 466

16 in. 90 180 360

24 in. 59 117 234



TERASSILAUDAN IRROTTAMINEN JA VAIHTAMINEN - MOLEMMILLE KLIPSEILLE

1. EDGECLIPTM ja EDGEXCLIPTM 
tekevät laudan irrottamisesta ja 
vaihtamisesta helppoa. Aloita 
löysyttämällä kaikki ruuvit kan-
nattimesta, jotka pitävät lautaa 
paikallaan.

2. Vedä lautaa ja se irtoaa 
helposti paikaltaan.

3. Irrota jäljelle jääneet klipsit 
kannattimista ja aseta uusi 
terassilauta paikalleen ilman 
klipsejä.

4. Laske tarvittavien klipsien 
määrä ja katkaise molemmat 
jalat tai siivet klipseistä.

5. Ota klipsi (ruuvit ja kiilat) ja 
liu’uta uraan asettaen klipsin 
jokaiseen kannattimeen laudan 
päästä.

6. Toista kaikkien kannattimien 
osalta ja kiinnitä klipsit tiukasti 
paikalleen käyttäen Never-Mis-
sTM -jigiä.



TAKUU

CAMO® CLIPS (YLEISET PIILOKIINNIKKEET), CAMO® EDGECLIPTM JA CAMO® 
EDGEXCLIPTM RAJOITETTU TAKUU

Mitä tämä rajoitettu takuu kattaa; Kattavuusaika. NNC takaa, että ensimmäinen 
ostettu CAMO® Clips, EdgeClipTM tai EdgeXClipTM (“tuote”) on (1) vapaa materiaali- 
ja valmistusvirheistä tuotteen elinkaaren ajan sekä takaa (2) ruosteelta ja korroosi-
olta ensimmäisen projektin elinkaaren ajan, johon tuotetta käytettiin ensimmäisen 
kerran. NNC korvaa viallisen tuotteen ilman kuluja, mukaan lukien toimituskuluja, 
tämän rajoitetun takuun rajoitusten tai poissulkemisten mukaisesti.

Lisäksi, jos CAMO® Clips, EdgeClipTM tai EdgeXClipTM on asennettu rakennuskoodi-
en, -lakien, -sääntöjen ja -säännösten mukaan, sekä CAMO® ja terassilautavalmista-
jan asennusohjeiden mukaan, sekä hyväksytyillä rakennustavoilla, ja silti terassilau-
tatuote hajoaa, NNC korvaa vahingoittuneet terassilautatuotteet ilmaiseksi. Tämä ei 
korvaa terassilautavalmistajien takuita, ei ole käytettävissä, jos vahinkoja ja virheitä 
ei voida yksinomaisesti johtaa tuotteeseen, ja on alla olevien poikkeuksien alainen. 
Tämä rajoitettu takuu ei ole sovellettavissa, jos terassilautatuotteen vahinko johtuu 
osittain tai kokonaan joko terassilautatuotteen tai CAMO® Clips, EdgeClipTM ja Edg-
eXClipTM väärästä asennustavasta. Tämä on ainoa ja yksinomainen keino tuotevialle. 
NNC ei ole vastuussa sen varmistamisesta, että jokin tuote sopii tiettyyn käyttötar-
koitukseen, ja jokaisen tuotteen käyttötarkoituksen on oltava pätevien ammattilais-
ten tarkastamia ja hyväksymiä. Tämä takuu ei ole siirtokelpoinen.

CAMO® Clips (Yleiset piilokiinnikkeet), CAMO® EDGECLIPTM ja CAMO® EDGEX-
CLIPTM kokonaisen rajoitetun takuun tarkastamiseksi vieraile sivustolla camofas-
teners.com/warranty-clips.



NATIONALNAIL.COM

TAI OTA YHTEYTTÄ: 
INFO@CAMOFASTENERS.COM

@CAMODECKFASTENERS

CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

@CAMOFASTENERS

SEURAA MEITÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA!

REKISTERÖIDY UUTISKIRJEELLEMME: 
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER


