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Reglarna ska läggas parallellt 
så att de inte kommer att synas 
vid montering av skruvar och 
pluggar. Vi rekommenderar att 
du använder hårdträ för bästa 
möjliga resultat.

7UäVNHOOHW
Vid användning av träskelett som 
underlag rekommenderar vi:
700 mm v/25 mm tjocklek
600 mm v/21 mm tjocklek
500 mm v/20 mm tjocklek  
Reglar i hårdträ�
45x68 mm må ikke spænde over 
1 meter.

'ubbla Ueglar
Vi rekommenderar att du 
använder dubbla reglar vid 
diversa samlingar. Tänk på att 
det är en fördel att tillåta 
regnvatten att rinna bort när det 
monteras mot väggar och andra 
fasta sidor.

Murpapp
För att säkerställa att 
regnvatten avleds och för att 
motverka ruttning 
rekommenderar vi att du alltid 
använder murpapp mellan 
bräda och regel.

Avståndsklossar
För att virket ska kunna röra 
sig fritt genom ändring av 
temperatur och fuktighet, 
måste det finnas ett avstånd 
på 5-8 mm mellan brädorna. 
Kom ihåg avståndet mellan 
väggen och den första brädan. 
Använd strängen för att 
säkerställa rätt avstånd.

Klämma
Var medveten om att 
brädorna är sällan helt raka. 
Använd vid behov en klämma 
för att hålla dem på plats 
under montering.

Förborrning
Förborra alla hål med en borr 
så att skruven hålls jämn efter 
montering.  Skruvhålet ska 
ca. var 20-25 mm från 
kanten.
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Använd endast skruvar i 
syrafast A4-stål och montera 
dem alltid ovanför.
Minimum skruvstorlek: 
5x60 mm t/20-21 mm.
5x70 mm t/25 mm.
2/3 av skruven monteras ner 
i underliggande konstruktion.

Förborrning m/proppborr 
Hålen måste förborras med en 
15 mm proppborr och hålls 
20-25 mm från kanten. Se
vilka skruvtyper vi
rekommenderar under punkt
8.

Montering med trälim 
Träpluggarna monteras med 
vattenbeständig trälim så att 
åren spolas ihop med brädorna. 
Pluggen slås in och 
överskottslimet avlägsnas 
omedelbart. (en del av pluggen 
måste sticka upp)

Använd alltid förborrning
Det är en god idé altid att 
förborra - annars riskerar du 
att skruven bryter av.

Försänkning
För att förhindra att skruvarna 
sticker ut rekommenderar vi att 
alla skruvar försänkas.

3ODQbehandling
Pluggarna är utplattade för att 
ligga jämn med brädorna. Vi 
rekommenderar att hela 
terrassen slipas för att göra den 
enhetlig i sitt uttryck.

BRA TIPS
Ta bort sågspån och annat 
träavfall omedelbart, eftersom 
detta material kan ge en 
rödaktig nyans på terrassen.

Ta alltid bort järnverktyg, 
metallplintar och liknande, 
eftersom rost kan bildas snabbt. 
Efter montering kan vissa 
träsorter ge färg tills de härdas 
och tvättas av regn och sol.

Före montering ska brädorna 
hållas under tak, bort från 
solljus och på en jämn yta för 
att förhindra att de tar form.

Terrassbrädor är ENDAST för 
utomhusbruk.

Observera minimum avstånd 
För att säkerställa att veden inte 
går sönder, rekommenderar vi 
att skruvarna installeras minst 
30 mm från änden.

VIGTIGT 
Vi rekommenderar inte att du 
använder dolda beslag, de 
kommer aldrig att ge samma 
stabilitet som synliga skruvar 
och pluggar. Förvaring och 
installation av hårdträ terrasser 
MÅSTE ske utomhus.

Se till att ventilationen är god 
under brädorna.

Monteringsanvisningar
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Underhåll�Dv�WHUUDVV
En balkong eller fasad av naturmaterial som trä har 
vissa specifika egenskaper som man ska vara 
medveten om för att garantera en lång livstid:

Trä är ett levenade material i konstant förändring. 
Färgen ändras genom åren med av årstidernas 
skiftningar. Sol, vind och regn ändrar på ett vackert 
vis uttrycket allt eftersom tiden går. Obehandlat trä 
framstår med åren silvergrått om träets fina lyster 
ska bevaras måste det skyddas mot vädret med 
rengöring och inoljning. 

Detta ska man tänka på innan man bygger balkong 
eller fasad av hårdträ. 

Rengöring

Gröna alger och andra beläggningar avlägsnas genom 
att bevattna området noggrant med mycket vatten, 
applicera trärengöringsmedel och rengör ytan 
noggrant (med åren). Skölj sedan noga så att all 
rengöringsmedel är borta. Vid behov kan 
behandlingen upprepas.

Ska terrassen oljas, måste träet torka i minst en dag 
innan arbetet påbörjas.

Oljning av nymonterat hårdträ

Innan du använder den nya terrassen eller fasaden 
måste den behandlas med hårdträolja. Det 
rekommenderas att detta bibehålls minst en gång per 
år.

En UV-resistent olja som INTE är härdande och 
innehåller färgpigment och fungicider bör användas. 
Vi rekommenderar att nyinstallerade terrasser och 
fasader oljas 2-3 gånger det första året, så att trädet 
blir mättat i olja och för att undvika patinering.

Det är en bra idé att vaxa ändarna på terrassbrädorna 
med ändträ sealer. Detta minskar risken för sprickor.

Vi rekommenderar minst en oljning per år, beroende 
på hur utsatt området är för vädret.

Såhär gör du:

#1
Innan oljering startas, rengör hela området - se 
avsnittet "Rengöring"

#2
När området är helt rent och HELT torrt kan det 
oljas. Observera att det här arbetet endast kan 
utföras i torrt väder, eftersom oljan annars inte 
tränger in djupt in i trädet.

#3
Rör oljan grundligt före användning.

#4
Använd en pensel eller annat färgverktyg för att 
applicera oljan och börja med ändytorna.

#5
Överskottsolja avlägsnas efter max. 20 minuter med 
en ren torr trasa. Om du inte ser att trädet är helt 
mättat, upprepa punkterna 4 och 5 efter behov.

#6
Kom ihåg att polerdukar som innehåller olja kan 
självantändas. KOM ALLTID IHÅG, att bli av med 
dem på ett säkert sätt.

#7
Om ytan verkar vara extra hållbar kan den poleras 
med en polermaskin.

#8
Oljan härdas först 24-48 timmar efter applicering 
beroende på väder och temperatur. Under denna 
period får trädet INTE exponeras för vatten.

Tlf. 844-689 689 och Kundservic@terrassbrador.se




