
 

     
 

 

 

 

Instrukcja montażu deski tarasowej WPC 
 

 

WPC (Wood Plastic Composite, czyli kompozyt bambusowo-plastykowy) to nowy rodzaj 
materiału powstały z połączenia sproszkowanego drewna bambusowego z HDPE (polietylenem o dużej 
gęstości) oraz innych środków chemicznych. Materiał wtryskuje się pod wysokim ciśnieniem do 
specjalnie zaprojektowanej formy przy wysokiej temperaturze. System desek WPC to nowy, bezpieczny i 
przyjazny środowisku alternatywny materiał niewymagający malowania czy lepiszczy dzięki specjalnemu 
procesowi produkcji i charakterystyce. Produkt jest przyjazny dla środowiska. Główny składnik – 
sproszkowane drewno bambusa – stanowi odpad pochodzący z zakładów meblarskich; drugim 
składnikiem jest tworzywo pochodzące z recyklingu. Ze względu na zawartość naturalnych włókien, 
wyroby DOMINO SP.J. są nie tylko bardziej odporne na promieniowanie słoneczne, ale także wykazują 
wysoką odporność na czynniki atmosferyczne. Materiał jest łatwy do obróbki w procesie produkcyjnym i 
w użytkowaniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i termity, rozpad biologiczny, pękanie, 
a także trwałością koloru, co umożliwia szerokie zastosowanie na wolnym powietrzu. 
 

Przestrzeganie instrukcji montażu i konserwacji zapewnia długotrwałe użytkowanie desek 
kompozytowych. 
  
Składowanie 
 
Kompozytowe deski tarasowe WPC należy przechowywać w zadaszonym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. 
 
Przed przystąpieniem do montażu deski tarasowej WPC należy sprawdzić produkty pod kontem 
jakościowym oraz ilościowym.  
  

Instrukcja montażu 
 
1. Drobne zmiany w barwie czy powierzchni mogą wynikać z nieznacznych różnic w surowcu lub 

obróbce powierzchni, co zresztą nadaje deskom naturalny wygląd. 
2. Zleca się złożyć sekcje tarasowe na docelowym miejscu montażu na 72 godziny przed rozpoczęciem 

prac celem sezonowania. Nie rozpoczynać montażu desek, jeżeli temperatura spadnie poniżej 0oC. 
3. Zalecamy stosowanie oryginalnych akcesoriów i części firmy Domino Wild Wood. Koniecznie należy 

zostawić odstęp, co najmniej 25 mm pomiędzy podłożem a spodem konstrukcji. Brak wystarczającej 
wentylacji powoduje utratę gwarancji. Należy absolutnie unikać bezpośredniego kontaktu między 
sekcją tarasową a trawą czy gruntem. 

4. Zmiany temperatury i wchłaniana wilgoć powodują rozszerzanie się desek (od około 0,3% do 0,5%); 
należy, zatem zachować odpowiednią szczelinę dylatacyjną pomiędzy sekcjami tarasu, wokół tarasu 
oraz przy ścianach, ogrodzeniach i drzewach. 

5.   Należy przygotować mocne i ubite podłoże, jak np. beton, żwir, piasek lub podobne. 



 

     
 

 

 

6. Przed przystąpieniem do montażu należy się upewnić, czy podłoże jest równe oraz usunąć chwasty. 
Aby zapobiec chwastom, zalecamy podłożenie specjalnej ściółki plastykowej. Sprawdzić, czy podłoże 
jest czyste, suche, stabilne, mocne i gładkie – spadek 1-1,5% zapewni prawidłowy odpływ wody. 

7. Wyrobów WPC Wild Wood nie należy stosować w miejscach zamkniętych i wilgotnych, 
pozbawionych dobrego przepływu powietrza lub w miejscach gdzie występują duże zmiany 
temperatury (jak np. sauna). 

8. Duże znaczenie ma zastosowana metoda montażu; nieprawidłowy montaż może się przyczynić do 
obniżenia wytrzymałości lub uszkodzenia wyrobów. Sprawdź materiały, zanim przystąpisz do 
montażu. Wszelkie uszkodzenia i usterki należy zgłaszać do dostawcy przed rozpoczęciem montażu. 
Rozpoczęcie montażu oznacza, że klient zaakceptował wygląd i stan materiałów. Montaż należy 
powierzyć profesjonalnemu monterowi. Zaleca się, aby do montażu tarasu zatrudniać więcej niż 
dwóch pracowników. Nie stosować desek WPC na kolumny, belki, legary, słupy podporowe oraz 
inne segmenty nośne. Nieprzestrzeganie instrukcji powoduje unieważnienie gwarancji.  

 
Główne komponenty 
 
Deska tarasowa WPC Wild Wood, klips startowy, legar, kołki rozporowe, klips montażowy, wkręty ze 
stali nierdzewnej, listwa cokołowa lub narożnik. 

 
 
Zalecane narzędzia 

 
Wkrętarka, śrubokręt, wiertarka udarowa, młotek, piła elektryczna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

 

 

Montaż 
 
Pierwszy krok: przygotowanie podłoża 
 
1. W tym celu należy zapewnić niewielki wzdłużny spadek, 1% do 1,5% aby zapewnić dobry odpływ 

wody w kierunku na zewnątrz od domu. Legary muszą się znajdować, co najmniej 30mm od ścian lub 
innych przedmiotów, aby zapewnić miejsce na rozszerzanie się wyrobu WPC Wild Wood. 

2. Należy zachować maksymalny odstęp 40 cm między środkami dwóch sąsiednich legarów. 
Dopuszcza się dwa rodzaje podłożą: 

 
A. Całkiem płaskie lub lekko nachylone podłoże betonowe 
B. Punkty betonowe na ziemi o wymiarach 200mm x 200mm w odstępach 300mm-400mm 

 

 
 

Drugi krok: montaż legarów  
 
Następnym krokiem w montażu deski tarasowej Wild Wood jest montaż legarów. Odstęp pomiędzy 
legarami powinien wynosić 300mm-400mm. 
 

 



 

     
 

 

 

Zwrócić uwagę na następujące punkty: 
 

1. Normalnie legary mocuje się do betonu kołkami rozporowymi, co 300-400mm. 

2. W przypadku dużego tarasu można także położyć belki podporowe pływające na podłożu, 
aby umożliwić swobodny ruch. 

3. Jeżeli belki podporowe złożono przeciętymi końcami jedna do drugiej, sprawdzić, czy 
zachodzą na siebie na długości przynajmniej 100mm.  

4. Należy pamiętać, że rzeczą ABSOLUTNIE WYMAGANĄ jest, aby deski tarasowe kłaść płasko 
i aby na ich powierzchni i w komorach nie gromadziła się woda. Woda zalegająca w 
komorach przez dłuższy okres czasu powoduje powstawanie wklęsłości i falistości wskutek 
puchnięcia desek pod wpływem wody. Należy zapewnić spadek powierzchni 1-1,5% 
zgodnie z kierunkiem położenia desek, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody.  

 
 
Trzeci krok: montaż desek 
 
Uwaga:  
1. Sprawdzić, czy pod jedną deską tarasową zawsze znajduje się jeden legar, szczególnie, kiedy stykają 

się dwie deski. Końce dwóch desek nie mogą się nigdy stykać na jednym legarze, ponieważ deska 
może się skurczyć i spaść z legarów, albo też wystąpią inne problemy. 

2. Sprawdzić, czy sekcje tarasu nie wystają więcej niż 10mm poza belki podporowe.  
 
Wyroby WPC ulegają rozszerzeniu od 0,3% do 0,5%, w zależności od warunków pogodowych w danej 
lokalizacji. Biorąc ten wskaźnik pod uwagę, należy zachować odstęp dylatacyjny pomiędzy dwoma 
wyrobami WPC, jak opisano w przykładach:  
W trakcie montażu należy zapewnić odstęp, co najmniej 30mm od ścian lub innych przedmiotów na 
rozszerzanie się wyrobów WPC.  
Odstęp przynajmniej 10mm pomiędzy przeciętymi końcami. 
Przy stosowaniu sekcji o długości 4000mm, odstęp dylatacyjny pomiędzy końcówkami musi wynosić 
przynajmniej 15mm.  
DOMINO spółka jawna oferuje klips startowy / do montażu pierwszej deski tarasowej. W tym celu należy 
najpierw zamocować wszystkie klipsy startowe wzdłuż linii belki, a następnie wsunąć pierwszą deskę do 
klipsa startowego w celu zamocowania.  
Uwaga: Mocując klipsy startowe lub łączące, konieczne jest wstępne nawiercenie otworów wiertłem 
2,5mm, aby zapobiec pękaniu lub rozszczepianiu się podłoża, ponieważ wyroby WPC charakteryzują się 
dużą gęstością, co nie pozwala na bezpośrednie wbijanie gwoździ czy śrub. 
 
Wykończenie  
 

W celu wykończenia zamontowanego tarasu WPC Wild Wood należy zamocować listwę kątową 
w kształcie litery „L” do ściany, a nie do tarasu, aby zapewnić swobodny ruch desek, WPC.   

Innym elementem wykończenia tarasu może być listwa płaska „płaskownik” w kolorze desek 
WPC. 

 



 

     
 

 

 

Konserwacja:  
 
Do czyszczenia tarasu używać szczotki lub myjki wysokociśnieniowej. Przy użyciu myjki 
wysokociśnieniowej należy zachować odległość przynajmniej 30cm od powierzchni sekcji tarasu. W razie 
konieczności można stosować zwykły detergent, sprawdzając, czy nie reaguje on z plastykiem.  
 
A oto kilka szczegółowych zaleceń:  
 
1. Plamy wodne  
 
Na powierzchni nowo zainstalowanego tarasu mogą wystąpić plamy z wody wskutek odparowywania po 
deszczu. Jest to zjawisko przejściowe, które samoistnie ustąpi po 1-2 miesiącach. Plamy usuwamy 
przecierając powierzchnię wełną stalową. 
 
2. Błoto, kurz, itp.  
 
Błoto z tarasu usuwamy przy pomocy gorącej wody mydlanej. W razie potrzeby można użyć ostrej 
szczotki. 
 
3. Tłuste plamy, plamy z alkoholu, papierosów, itp. 
 
Starać się ostrożnie zastosować wełnę stalową, myjkę ciśnieniową ze sprawdzonym wcześniej 
detergentem. 
 
Reklamacje:  
 

Reklamacje dotyczą wyłącznie i bezwarunkowo jedynie usterek fabrycznych materiału. Nie 
dopuszcza się reklamacji materiału, na którym widoczne są wady wyrobu, jeżeli materiał ten został już 
wykorzystany, obrobiony i / lub przetworzony. Reklamacje nie dotyczą także nieupoważnionego 
użytkowania bądź niewłaściwego wykorzystanie materiału. Sprzedający dokona jedynie wymiany 
produktów wadliwych na nowe, ale nie będzie ponosić odpowiedzialności za koszty z tym związane, jak 
np. koszty montażu, transportu i dostawy, czy koszty utraconego czasu i robocizny. 
 
 
 

DOMINO spółka jawna 
              ul. Rzeźnicza 4   

58-200 Dzierżoniów 
        Tel: 074/ 832 48 00 

 Faks: 074/ 832 48 01 
      e.-mail: podlogi@domino.pl    

www.wild-wood.pl 
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