Montering af terrasse
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Underlag af fliser
Strøerne skal ligges parallelt, så
de ikke bliver synlige når skruer
og propper monteres.
Vi anbefaler at anvende strøer
af hårdttræ for det bedste
resultat.
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Afstandsklodser
For at træet kan bevæge sig
frit ved ændring af temperatur
og fugtighed, skal der være
en afstand på 5-8 mm mellem brædderne. Husk afstand
mellem mur og det første bræt.
Brug snor, for at sikre den korrekte afstand.
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Træskellet
Når der bruges træskellet som
underlag anbefaler vi:
700 mm v/25 mm tykkelse
600 mm v/21 mm tykkelse
500 mm v/20 mm tykkelse
Hårdttræsstrøer:
45x68 mm må ikke spænde
over 1 meter.
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Dobbelte strøer
Vi anbefaler at bruge dobbelte
strøer ved diverse samlinger.
Husk, at det er en fordel at lave
fald for at lede regnvand væk,
når der monteres op af mure og
andre faste sider.
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Murpap
For at sikre at regnvand ledes
væk, og for at modvirke råd,
anbefaler vi at der altid bruges
murpap mellem bræt og strø.
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Skruetvinge
Vær opmærksom på at brædderne sjældent er helt lige.
Brug evt. en skruetvinge til
at holde dem på plads under
monteringen.

Forboring
Forbor alle huller med et undersænkningsbor, således at
skruen holdes i niveau efter
montering. Skruehullet skal
være 20 - 25 mm fra kanten.

Fastgørelse
Brug kun skruer i syrefast
A4 stål, og monter dem altid
oppefra.
Minimum skruestørrelser:
5x60 mm t/20-21 mm.
5x70 mm t/25 mm.
2/3 af skruen monteres ned i
underlæggende konstruktion.
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Forboring m/propbor
Hullerne skal forbores med et
15 mm propbor, og holdes 2025 mm fra kanten.
Se hvilke skruetyper vi anbefaler under punkt 8.

Montering med trælim
Træpropperne monteres med
vandfast trælim, således at årene flugter med brædderne.
Proppen bankes i, og overskydene lim fjernes straks.
(lidt af proppen skal stikke op)

Planpudsning
Propperne planpudses, så de
flugter i niveau med brædderne.
Vi anbefaler at hele terrassen
slibes så den bliver ensartet i sit
udtryk.

Overhold minimum afstand
For at sikre at træet ikke flækker, anbefaler vi at skruerne
som minimum monteres 30
mm fra enden.
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GODE TIPS

VIGTIGT

Fjern savsmuld og andet træaffald med det samme, da dette
materiale kan afgive en rødlig
nuance på terrassen.

Vi anbefaler ikke brug af skjulte
beslag, de vil aldrig give den
samme stabilitet som synlige
skruer og propper.

Fjern altid arbejdsværktøj af
jern, metalsplinter og lignende
da der hurtigt kan dannes rust.
Efter montering kan nogle
træsorter afgive farve indtil de
er hærdet og udvasket af regn
og sol.

Opbevaring og montering af
terrassebrædder i hårdttræ
SKAL foregå udendørs.
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Brug altid forboring
Det er en god idé altid at forbore - ellers risikeres at skruen
brækker.

Undersænkning
For at undgå at skruerne stikker
ovenud, anbefaler vi at alle
skruer undersænkes.

Inden montering bør brædderne
opbevares under tag, væk fra
sollys og på et jævnt underlag
for at undgå at de tager form.
Terrassebrædderne er KUN til
udendørs brug.

Sørg for god ventilation under
terrassebrædderne.
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Vedligeholdelse af terrasse
En terrasse eller facade i et naturligt materiale som
træ, har nogle specifikke egenskaber man skal have
fokus på, for at sikre en lang levetid:

Sådan gør du:

Træ er et levende materiale, der altid er i forandring.
Farven vil ændre sig over årene grundet påvirkninger
af årstiderne. Solen, vinden og regnen ændrer på
smukkeste vis udtrykket som tiden går.

Inden oliering påbegyndes, renses hele området - se
venligst afsnittet ”rengøring”

Ubehandlet træ vil med årene fremstå sølvgråt, så
hvis træets flotte glød skal bevares må det beskyttes
mod vejret med rengøring og oliering.

#1

#2

Når området er helt rent og HELT tørt kan der
olieres. Bemærk at at dette arbejde kun kan udføres
i tørvejr, da olien ellers ikke vil trænge dybt nok ind i
træet.

Dette skal man gøre sig klart, inden der anlægges
terrasse eller facade af hårdttræ.

#3

Rengøring

#4

Grønne alger og andre belægninger fjernes ved at
gennemfugte området med rigeligt vand, påføre
trærens og skrubbe overfladen grundigt på langs (med
årene). Herefter skylles grundigt, således at al trærens
er fjernet. Hvis nødvendigt, kan behandlingen gentages efter behov.

#5

Skal terrassen olieres, skal træet tørre i minimum et
døgn, inden dette arbejde påbegyndes.

Oliering af nymonteret hårdttræ
Inden den nye terrasse eller facade benyttes, skal
den behandles med en hårdttræsolie. Herefter anbefales det, at denne vedligeholdes minimum en gang
årligt.
Der skal anvendes en UV-bestandig olie, der IKKE
er hærdende, og som indeholder farvepigment og
fungicider. Vi anbefaler at nymonterede terrasser og
facader olieres 2-3 gange det første år, så træet bliver mættet i olie, og for at undgå patinering.

Omrør olien grundig inden brug.
Brug en pensel eller andet malerværktøj til at påføre
olien, og start med endefladerne.
Overskydende olie fjernes efter max. 20 minutter
med en ren og tør klud.
Synes du ikke træet virker helt mættet, kan du
gentage punkt 4 og 5 efter behov.

#6

Husk, at polérklude der indeholder olie kan selvantænde. HUSK DERFOR ALTID, at bortskaffe disse
på sikker vis.

#7

Skal overfladen fremstå ekstra slidstærk, kan den
poleres med en en polérmaskine.

#8

Olien er først gennemhærdet 24-48 timer efter
påføring afhængigt af vejr og temperatur.
I dette tidsrum må træet IKKE udsættes for vand.

Det er en god idé, at vokse enderne på terrassebrædderne med endetræsforsegler.
Hermed mindskes risikoen for revner.
Vi anbefaler minimum én oliering årligt, alt efter hvor
udsat området er for vejrets påvirkninger.
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