Installatie
1. Het inschatten van de benodigde hoeveelheid hout
Zorg ervoor dat u genoeg Ipodeck buitenhout, onderconstructie, schroeven en
plaatjes hebt besteld, eventueel verlies of schade meegerekend.
2. Het voorbereiden van de basis
De basis voor de installatie van Ipodeck buitenhout bestaat meestal uit beton,
groefgrind of terrazzo. Deze basis moet de volgende eigenschappen hebben:
a. Hij moet compact zijn, zodat de plakfriezen goed vast komen te zitten.
b. Hij moet egaal zijn, dat wil zeggen zonder reliëf tussen verschillende punten dat de
effenheid van de basis aan zou kunnen tasten.
c. De betonnen basis moet een helling van ongeveer 2 % hebben, zodat het water weg
kan lopen.

3. Het voorbereiden van de onderconstructie
Systeem 1: Egale mortelvloer met afvoerkanalen.
Bij gebruik van dit systeem moet de aannemer de basis klaarmaken waar de
onderconstructie op vastgemaakt moeten worden. Dat kan een onderconstructie van
grenen of RVS zijn. Ter voorbereiding moet het beton worden geëgaliseerd en moeten
er een aantal afvoerkanalen worden gemaakt met een lager liggende helling, zodat het
regenwater weg kan lopen.
Systeem 2: Dubbele onderconstructie op een compacte grindbasis.
Door dit systeem kan regenwater snel worden afgevoerd.
Systeem 3: Egaliseren van de basis met stroken of en cilindervormige voet/spaan.
Door middel van dit systeem kunt u het platform op de gewenste hoogte brengen en
egaliseren (in geval van oneffenheden). De latten of de cilindervormige voet zorgen voor
een snelle waterafvoer. Het water wordt naar de hellingen of naar het afvoersysteem
geleid.
4. Installeren van het platform
a. Plaats de onderconstructie op de basis – de lengte evenwijdig aan de helling – en
laat 50 cm ruimte over tussen elke volgende plank.
b. Bepaal de hoofdlijn en markeer die op de plakfriezen.
c. Doe wat lijm (geschikt voor buiten) op de constructie waar de houten plank op komt
te liggen of (hierdoor maakt het minder lawaai als er over de planken heen wordt
gelopen)

d. Plaats de buitenplank op de onderconstructie, zet de plaatjes op een kant van de
hele plank. Zet de plaatjes goed vast op de plank. Draai de schroeven in de plaatjes.
e. Herhaal dit voor de andere kant van de plank totdat deze helemaal vastzit.
f. Plaatst de volgende plank (de plank die in de lengte gelijk komt te liggen met de
eerste), doe wat lijm op de korte zijde van de plank en draai de schroeven op
dezelfde manier vast.
g. Leg de andere planken op dezelfde manier.
h. De sneden in de buitenranden moeten gelijk zijn aan het gebruikte eindstuk.
5. Gebruik van olie
Zonlicht kan de kleur van hout drastisch veranderen. Om verkleuring tegen te gaan, is
het aan te raden Ipodeck te beschermen met geschikte houtolie.
Maak het hout zodra het is geïnstalleerd grondig schoon voordat u de olie aanbrengt.
Breng de olie aan volgens de instructies van de fabrikant.

