INSTRUKCJA MONTAŻU BOAZERII/PODBITEK/ELEWACJI DREWNIANYCH
1. Przygotowanie podłoża i desek przed montażem.

Powierzchnia do montowania desek powinna być sucha i prosta. Jeśli są duże ubytki i nierówności na
ścianach/sufitach, to należy je zniwelować.
Deski, w oryginalnych opakowaniach, należy wypakować z folii ochronnej i pozostawić na co
najmniej 48 godzin przed montażem w pomieszczeniu, w którym będą układane. Deski powinny
dostosować się do odpowiedniej temperatury i wilgotności, z uwagi na ich naturalny charakter.
2. Montaż konstrukcji

Przed ułożeniem desek należy zbudować konstrukcję nośną na przykład z drewnianych listew,
do której mocowane będą deski. Listwy najlepiej przymocować do ścian za pomocą kołków
rozporowych szybkiego montażu. Listwy można zamocować także wkrętami lub gwoździami w zależności od podkładu (ścian lub sufitów). Listwy powinny być ułożone w kierunku prostopadłym
do przewidywanego ułożenia desek. Odstępy między listwami powinny wynosić około 60cm. W trakcie
mocowania konstrukcji z listew należy wypoziomować i sprawdzić, czy zachowano pion ścian. W celu
dłuższej żywotności listwy należy zaimpregnować odpowiednimi środkami.
3. Montaż desek

Deski montuje się jedną do drugiej dopasowując pióro jednej deski do wpustu następnej. Przy układzie
poziomym boazerii pióro deski zawsze musi być skierowane ku górze, ze względów eksploatacyjnych
(np. malowanie desek po latach).
W celu dłuższej żywotności deski należy zaimpregnować odpowiednimi środkami, najlepiej z każdej
strony.
Są trzy sposoby montażu desek:
A.
Za pomocą klamer mocujących.
Do zamocowania desek należy stosować klamry mocujące odpowiedniej wielkości. Informację
o odpowiednich rodzajach klamr uzyskamy bezpośrednio u sprzedawcy. Klamry mocujące
należy przymocować do listew gwoździami, wkrętami lub w inny sposób.
B.
Za pomocą różnego rodzaju gwoździ.
Gwoździe powinny być ukośnie wbijane przez pióro deski, tak aby były niewidoczne po
zamontowaniu , a także aby nie przeszkadzały w składaniu kolejnych elementów.
C.
Za pomocą wkrętów do drewna.
Wkręty są widoczne, po zamocowaniu ich do desek i stelaża. Można próbować wyeliminować
tę niedogodność poprzez umieszczanie wkrętów w tym samym poziomie/pionie oraz użycie
profili ozdobnych.
Pomiędzy deskami, a ścianami lub sufitem należy zostawiać szczeliny dylatacyjne – około 5-10mm którą na koniec prac zabezpiecza się różnego rodzaju profilami wykończeniowymi. W ten sposób
drewno będzie miało możliwość naturalnego rozszerzania się przy wzroście wilgotności powietrza.
Do wykończenia boazerii mogą być potrzebne listwy wykończeniowe.
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