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Spild

Der skal påregnes ca. 5-10% spild til sortering og afkapning ved faldende længder (ved udelukkende brug af lange
længder kan spildet være større).
Underlag

Underlaget skal være fast, der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strøerne.
Afstand til terræn

Der skal holdes en afstand på minimum 20 cm fra terræn til underkant af terrasseplanken.
Hældning

Der skal laves fald væk fra huset på minimum 1 cm per meter terrasse, så nedbør kan ledes væk fra hus og
planker.
Strøer

Hårdttræsstrøer i 42 x 70 mm anbefales for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne. Ved
evt. brug af trykimprægneret træ skal murpap monteres mellem planker og strøer. Der skal anvendes dobbeltstrøer ved stødsamlinger.
Strøafstand

•
•

20-21 mm planker, tykkelse max. 50 cm c/c (21 mm Thermo Ask max. 40 cm c/c).
25 mm planker max. 60 cm c/c. Strøer i hårdttræ 42 x 70 mm (BxH) kan maksimalt spænde over 100 cm c/c
– ved strøafstand på maksimalt 50 cm c/c.

Ventilation

Terrassen/plankerne skal have tilstrækkelig ventilation, så plankerne ikke slår sig. Terrassen skal ventilere fra
siden/siderne, og der skal være minimum 5 cm luftspalte.
Fastgørelse

Montage af skruer udføres 25-30 mm fra plankekant i begge sider og altid oppe-fra.
Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stål:

•
•

Ved brug af hårdttræs strøer NKT SPUN+ SUH A4 4,5x60 mm eller tilsvarende
Ved brug af trykimprægneret strøer NKT SPUN+ SUH A4 5,0x70 mm eller tilsvarende.
(Anvendelse af skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt – alt reklamation frafalder).
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Forboring

Forbor hullerne på planken langsomt med undersænkningsbor. Til forboring anvendes et bor, der er 0,5 mm mindre end skruens tykkelse. Strøer i hårdttræ skal også forbores. Strøer i trykimprægneret træ må ikke forbores.
Afstand mellem planker

•
•
•

5 -7 mm ved Ipé
8-10 mm ved andre træsorter
15 mm til murværk, faste søjler eller lignende

*Brug afstandsklods mellem plankerne, og evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt.
Endetræ

Endetræ er enten vokset/malet for at beskytte imod udtørring. Varen leveres i rå lændgerlængder og skal evt.
renskæres inden endelig montering. Ved renskæring kan træet med fordel beskyttes med endetræsforsegler for at
minimere eventuelle revnedannelserne.
Skruetvinge

Der skal anvendes skruetvinge under fastgørelsen eller andet egnet værktøj. ”Skæve planker” er uundgåeligt for
hårdttræ og især ved lange længder. Dette skyldes træets hårde egenskaber.
Med-/modvækst

De fleste træsorter har med-/modvækst (årerne rejser sig på tværs og bliver ikke glatte). Dette kan afhjælpes ved,
at pudse terrassen efter lægning.
Hit & mis

Høvlen har ikke forarbejdet planken ordentligt, og må kun forekomme i mindre omfang.
Propper

Limes fast med vandfast trælim og slibes i niveau, når limen er hærdet.
Profil

•
•

Rillet/Glat – Rillet forside/ bagside ikke altid renhøvlet.
Glat/Glat – Glat forside/ bagside ikke altid renhøvlet.

Farveudtræk

De fleste træsorter har farveudtræk ved fugtpåvirkning, der kan smitte af på vægge og fliser, især hvis terrassen/
altanen er hævet over terræn (husk at dække af under montering). Efter montering skal alt savsmuld fjernes, inden
fugtpåvirkning fra nedbør.
Der skal udvises god håndværksmæssig byggeskik. I ekstraordinære forhold/omgivelser skal projektet godkendes i samråd
med relevante fagpersoner omkring byggeriet.
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