
 

 

 

* Πάχος των δοκών σε στατικές 

συνθήκες  

Υπολογισμός του βάθους φρεζαρίσματος t στις δοκούς: 

t = πάχος σανίδας - 31 

π.χ. t = 24 -31 = -7 mm 

7 mm αφαιρούνται από το ξύλο.  

ausgefräst. 

2. Φρεζάρισμα ξύλινων σανίδων με κοπτικό προφίλ αυλακιού KNAPP® Z-DECK 

                           συνιστώμενο πλάτος max. 120 mm 

2. Χάραξη ξυλείας 
(απονεύρωση) 

Συστάσεις για ξύλινες σανίδες και δοκών  
1.Μη χρησιμοποιείτε σανίδες με δακτυλίους . Χρησιμοποιήστε σανίδες  
χωρίς πυρήνα 
2.Δημιουργήστε στο κάτω μέρος των σανίδων αυλακώσεις ανακούφισης 
3.Διατηρήστε μέγιστο πλάτος σανίδας 120 mm 
4.Ξύλινες σανίδες με μικρή ποσότητα πεπιεσμένου ξύλου 
5.Τηρήστε τις συστάσεις της Holzforschung Austria, του 

VEH (λήψη από: www.veuh.org) και του προμηθευτή των σανίδων 

 

ΚΩΔ. K082 

Οδηγίες συναρμολόγησης 

Z-DECK 
Σύστημα τοποθέτησης ξυλείας με πάχος 24-31 mm 

1α) Φρεζάρισμα δοκών 1β) Δοκοί με αποστάτες 

Φρεζάρισμα του αυλακιού σε σκληρά 
ξύλα,προαιρετικό για μαλακά ξύλα 
Δημιουργήστε εγκοπές και αυλακώσεις 
με το KNAPP® Z-DECK 
Κόψτε το προφίλ κοπής αυλακιού με 
άξονα διαμέτρου 8 mm (Art. Nr. Z408) 
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Βιδώστε το Z-DECK με 

KNAPP® SK βίδες από 

ανοξείδωτο χάλυβα  4,5x35 mm 

Για να βεβαιωθείτε ότι η σανίδα είναι μόνιμα στερεωμένη, θα πρέπει να υπάρχει 

πάντα περίπου 2 mm απόσταση μεταξύ Z-DECK και δοκού πριν το βίδωμα 

 

Οδηγίες συναρμολόγησης 

Z-DECK 
Σύστημα τοποθέτησης ξυλείας με πάχος 24-31 mm 

ΚΩΔ. K082 Σύστημα τοποθέτησης ξυλείας με πάχος 24-31 mm 

3. Ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα στο πλέγμα και                       

 σημειώστε την κεντρική γραμμή του ξύλινου 

δαπέδου  
Χρησιμοποιήστε Torx bit T15 με μακρύ 

βραχίονα (Art.-No. Z411) 

5. Βιδώστε τις ξύλινες σανίδες στις δοκούς χρησιμοποιώντας το Z-DECK 

Διάκενο 7mm 

Βιδώστε το Z-DECK με KNAPP® SK βίδες από  
ανοξείδωτο χάλυβα  4,5x35 mm  

Χρησιμοποιήστε Torx bit T15 με μακρύ βραχίονα (Κωδ.. Z411) 

Βιδώστε τις ξύλινες σανίδες εναλλάξ στις δοκούς  

3. Ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα στο πλέγμα και                       

 σημειώστε την κεντρική γραμμή του ξύλινου 

δαπέδου  

4. Οδηγήστε το Z-DECK και στις δύο πλευρές 

σε ξύλο / αυλάκι και βιδώστε προς τα κάτω  
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συνιστώμενο πλάτος max. 120 mm 

 

 

 

2.) Χάραξη ξυλείας 

Συστάσεις για ξύλινες σανίδες και δοκών)  
1. Μη χρησιμοποιείτε σανίδες με δακτυλίους  

                Χρησιμοποιήστε σανίδες χωρίς πυρήνα 
2. Δημιουργήστε στο κάτω μέρος των σανίδων αυλακώσεις   

ανακούφισης 

3. Διατηρήστε μέγιστο πλάτος σανίδας 120 mm 

4. Ξύλινες σανίδες με μικρή ποσότητα πεπιεσμένου ξύλου 

5. Τηρήστε τις συστάσεις της Holzforschung Austria, του VEH (λήψη από: 

www.veuh.org) και του προμηθευτή των σανίδων 

 

 

einhalten 

Φρεζάρισμα του αυλακιού σε σκληρά ξύλα, 

προαιρετικό για μαλακά ξύλα.  
Δημιουργήστε εγκοπές και αυλακώσεις με το 

KNAPP® Z-DECK 

Κόψτε το προφίλ κοπής αυλακιού με άξονα 

διαμέτρου 8 mm (Κωδ.. Z408) 

 

Κωδ. K082 

Οδηγίες συναρμολόγησης 

Z-DECK 
Σύστημα τοποθέτησης ξυλείας με πάχος  32 mm 

1α) Διαστάσεις δοκών χωρίς 

κάλυμμα 

1β) Διαστάσεις δοκών με κάλυμμα 

*( Πάχος των δοκών σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της στατικής 

2. Φρεζάρισμα ξύλινων σανίδων με κοπτικό προφίλ αυλακιού KNAPP® Z-DECK.  
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Οδηγίες συναρμολόγησης 

Z-DECK 
Κωδ. K082 Σύστημα τοποθέτησης ξυλείας με πάχος  32 mm 

3. Ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα στο 

πλέγμα και σημειώστε την κεντρική γραμμή 

του ξύλινου δαπέδου 

 einschlagen und 

verschrauben 
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4. Οδηγήστε το Z-DECK και στις δύο πλευρές 

σε ξύλο / αυλάκι και βιδώστε προς τα κάτω  

Χρησιμοποιήστε Torx bit T15 με μακρύ 

βραχίονα (Κωδ. Z411) 

Βιδώστε το Z-DECK με 

KNAPP® SK βίδες από 

ανοξείδωτο χάλυβα  4,5x35 mm 

5. Βιδώστε τις ξύλινες σανίδες στις δοκούς χρησιμοποιώντας το Z-DECK 

Διάκενο 7mm 

Βιδώστε το Z-DECK με KNAPP® SK βίδες από  
ανοξείδωτο χάλυβα  4,5x35 mm  

Χρησιμοποιήστε Torx bit T15 με μακρύ βραχίονα (Κωδ.. Z411) 

Για να βεβαιωθείτε ότι η σανίδα είναι μόνιμα στερεωμένη, θα πρέπει να υπάρχει 

πάντα περίπου 2 mm απόσταση μεταξύ Z-DECK και δοκού πριν το βίδωμα 

Βιδώστε τις ξύλινες σανίδες εναλλάξ στις δοκούς  
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