Montasjeveiledning
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Strøene må ligge parallelt, slik
de ikke blir synlige når skruer
og propper monteres. Vi
anbefaler å anvende strøer av
hardtre for det beste resultatet.
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For at treet kan bevege seg
fritt ved endring av temperatur
og fuktighet, må der være en
avstand på 5-8 mm mellom
bordene. Husk avstand mellom
mur og det første bord. Bruk
snor, for å sikre den korrekte
avstanden.
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Treskjelett
Når der brukes treskjelett som
underlag anbefaler vi:
700 mm v/25 mm tykkelse
600 mm v/21 mm tykkelse
500 mm v/20 mm tykkelse
Hardtresstrøer:
45x68 mm skal ikke spenne
over 1 meter
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Dobbelte strøer
Vi anbefaler å bruke dobbelte
strøer ved diverse samlinger.
Husk, at det er en fordel å lage
fall for å lede regnvann bort, når
der monteres opp av murer og
andre faste sider.
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Murpapp
For å sikre at regnvann ledes
bort, og for å motvirke råte,
anbefaler vi at du alltid bruker
murpapp mellom brett og strø.
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Fastgjørelse
Bruk kun skruer i syrefast A4
stål, og monter alltid skruene
oppefra.
Minimum skrustørrelser:
5x60 mm t/20-21 mm.
5x70 mm t/25 mm.
2/3 av skruen monteres ned i
underleggende konstruksjon.

Vær oppmerksom på at
bordene sjeldent står helt
rett. Bruk evt. en skrutvinge
til å holde bordene på plass
under monteringen.

Forbor alle huller med et
undersenkningsbor, slik at
skruen holdes i nivå etter
montering. Skruhullet må ca.
være 20-25 mm fra kanten..

10

11

12

m/proppbor
Hullene må forbores med et 15
mm proppbor, og holdes
20-25 mm fra kanten. Se
hvilke skrutyper vi anbefaler
under punkt 8.
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Treproppene monteres med
vannfast trelim, slik at årene
flukter med bordene. Proppen
bankes i, og overskytende lim
fjernes straks. (litt av proppen
må stikke opp)

Planpussing
Proppene planpusses, slik de
flukter i nivå med bordene. Vi
anbefaler at hele terrassen
slipes så den blir ensartet i sit
uttrykk.
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For å sikre at treet ikke flekker,
anbefaler vi at skruene som
minimum monteres 30 mm fra
enden.
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GODE TIPS

VIKTIGT

Fjern sagsflis og annet treavfall
med det samme, da dette
materialet kan avgi en rødlig
nyanse på terrassen.

Vi anbefaler ikke bruk av skjulte
beslag, da de aldri vil gi samme
stabilitet som synlige skruer og
propper. Oppbevaring og
montering av terrassebordene i
hardtre MÅ foregå utendørs.
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Det er en god idé alltid å
forbore - ellers risikeres du at
skruen brekker.

Undersenking
For å unngå at skruene stikker
ut, anbefaler vi at alle skruer
undersenkes.

Fjern alltid arbeidsverktøy av
jern, metalsplinter og lignende
da der fort kan dannes rust.
Etter montering kan noen
tresorter avgi farge inntil de er
herdet og utvasket av regn og
sol.
Før montering bør bordene
oppbevares under tak, vekk fra
sollys og på et jevnt underlag
for å unngå at de tar form.
Terrassebordene er KUN til
utendørs bruk.

Sørg for god ventilasjon under
bordene.

Vedlikeholdelse av terrasse
En terrasse eller fasade i et naturligt materiale som
tre, har noen spesifikke egenskaper man må ha fokus
på, for å sikre en lang levetid:
Tre er et levende materiale, der alltid er i forandring.
Fargen vil endre seg over årene grunnet påvirkninger
av årstidene. Solen, vinden og regnen endrer på den
vakreste måte uttrykket som tiden går. Ubehandlet
tre vil med årene fremstå sølvgråt, om treets flotte
gløtt må bevares skal det beskyttes mot været med
rengjøring og oljering.
Dette må man gjøre seg forstående for, før der
anlegges terrasse eller fasade av hardtre.

Rengjøring
Grønne alger og andre belegninger fjernes ved å
gjennomfukte området med rigelig vann, påføre
trerens og skruppe overflaten grundig på langs (med
årene). Heretter skylles grundig, slikk at al trerens er
borte. Om nødvendigt, kan behandlingen gjentas
etter behov.
Må terrassen oljeres, skal treet tørke i minimum et
døgn, før jobben påbegynnes.

Oljering av nymontert hardtre
Før den nye terrasse eller fasade benyttes, må den
behandles med en hardtre olje. Etter anbefales det, at
man vedlikeholder minimum en gang årlig.
Der må anvendes en UV-bestandig olje, der IKKE er
herdende, og som inneholder fargepigment og
fungicider. Vi anbefaler at nymonterte terrasser og
fasader oljeres 2-3 ganger det første året, da treet
blir mettet i olje, og for å unngå patinering.

Slik gjør du:
#1

Før oljering påbegynnes, rengjør du hele området se vennligst avsnittet ”rengjøring”

#2

Når området er helt rent og HELT tørt kan du starte
med olje. Bemerk at denne jobben kun kan utføres i
tørkevær, da oljen ellers ikke vil trenge dybt nok inn
i treet.

#3

Omrør oljen grundig før bruk.

#4

Bruk en pensel eller annet malerverktøy til å påføre
oljen, og start med endeflatene.

#5

Overskytende olje fjernes etter max. 20 minutter
med en ren og tørr klut. Føler du ikke treet er helt
mettet, kan du gjenta punkt 4 og 5 etter behov.

#6

Husk, at polérkluten der inneholder olje kan selvantenne. HUSK DERFOR ALLTID, å kaste bort disse
på sikker vis.

#7

7Må overflaten fremstå ekstra slitesterk, kan den
poleres med en en polérmaskin.

#8

Oljen er først gjennomherdet 24-48 timer etter
påføring avhengigt av vær og temperatur. I dette
tidsrummet må treet IKKE utsettes for vann.

Det er en god idé, å vokse endene på terrassebordene
med endetre forsegler. Dermed minskes risikoen for
revner.
Vi anbefaler minimum én oljering årlig, spesielt steder
hvor utsatt område er utsatt for værets påvirkninger.

Tlf. 2396 0506 og kundeservice@billig-terrassebord.no

