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Monteringsanvisning
Monteringsanvisning gäller för Place 3D och Place Tvåfärgad.
Allmänt
Kompositbrädor utvidgas och drar ihop sig något i längdriktningen till
följd av temperaturförändring. Expansionen/Kontraktionen är linjär
och i storleksordningen upp till 0,5 mm per meter och 10 graders
temperaturförändring. Man bör därför kapa alla brädor vid samma
lufttemperatur.
Montering av kompositbrädor är inte lämpligt vid en temperatur lägre
än 5 grader.
Förberedelser
Kompositbrädorna skall ligga utan emballage på ett plant och torrt
underlag i minst 72 timmar innan kapning och montering. Detta är
viktigt för att materialet skall hinna acklimatisera sig till rådande
klimat.
Använd samma typ av verktyg som för montering av ett utegolv av
vanligt trä. För kapning/gering av brädorna rekommenderar vi att en
fin klinga med hårdmetallskär används.
Underkonstruktion
Underkonstruktion görs enligt gällande byggstandard motsvarande
vad ett utegolv helt i trä skulle kräva. Konstruktionens bärlinor skall
ha max cc avstånd 400 mm. Om man skall lägga nytt golv på
befintligt regelverk är det vanligt att befintliga bärlinors cc avstånd är
600 mm. Lägg då ytterligare en regel mellan varje befintlig regel. Du
får då ett regelverk med cc avstånd 300 mm.
Montera aldrig direkt mot mark eller betong. Lämna en luftspalt på
minst 25 mm mot mark så att golvet kan ventileras underifrån.
Vår rekommendation är att ge golvet en svag lutning från huset så att
vatten lättare kan rinna av. Ett fall på ca 3 mm per meter är tillräckligt.
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Montering
Det är viktigt att ge utegolvet tillräckligt med utrymme att röra sig i
längd- och sidled. Lämna minst 15 mm avstånd från trallens kortändor
till väggar och andra fasta föremål. Avstånd mellan trallens kortändor
vid längdskarvning lämnas beroende av lufttemperatur enligt tabell
nedan:
Lufttemperatur
5-20 °C
20-30 °C
över 30 °C

Längd Bräda
3,6 meter
3,6 meter
3,6 meter

Utrymme i Längdskarv
5 mm
3 mm
1 mm

Montering skall göras med tillhörande clips och skruv vilka ger golvet
möjlighet att röra sig naturligt med temperaturens skiftningar.
Fäst den första brädan med startclips. Vi rekommenderar att man
börjar monteringen utifrån och arbetar sig in mot huset. Därefter
används vanliga clips. Ett clips per regel och en skruv per clips.
Vid skarvning rekommenderar vi dubbla clips, ett på varje bräda. Om
inte dubbla clips får plats på en enskild regel krävs dubbla reglar. För
att slippa en hel extra regel kan man välja att sätta en kortare bit
regel just vid skarven.
Den sista brädan intill tex husväggen skruvas. Förborrning görs med
ett borr med större diameter än skruven så att brädan även här ges
utrymme att röra sig. Skruva inte närmare brädans kant än 25 mm.
Detta gäller även täcklister.
Brädorna skall inte monteras med större överhäng utanför regel än 15
mm.
I de fall täcklock används skall avrinningshålen på dessa monteras
nedåt.
Tips
För att få brädorna att expandera lika mycket åt båda håll kan man
sätta en skruv snett nedåt i monteringsspåret mitt på varje bräda.
Detta förhindrar att brädan glider i clipsen och att det då blir olika
stora glipor vid kortändorna. Förborrning krävs.
Samma metod kan användas till att tvinga brädor att expandera åt
endast ett håll. Man sätter då en skruv i monteringsspåret vid en av
brädans ändar.
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Montera med olika tillbehör
I denna tillbehörsguide kommer vi förklara hur du bör montera de
olika tillbehören för att få fina kanter och/eller trappsteg på bästa
sätt.

Startclips, clips och frisclips monteras med skruv och används till
trallbrädor och trappnosbrädor/startbrädor. Täckskruven används för
att montera täcklister och i vissa fall även trallbrädor där inte
montering med clips är möjlig, t.ex. avslutningsvis mot husfasaden.

Komposittrallens brädor kan kombineras med ett eller flera tillbehör.
Nedan följer några exempel på hur man kan bygga uteplatsens kanter
och trappsteg för att undvika synliga clips-spår.
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Exempel 1, byggs med trappnosbräda/startbräda och trallbräda:

I detta exempel bygger man först en ram längst ut på uteplatsen med
trappnosbräda/startbräda och täcker in sidorna med den vanliga
trallbrädan. På samma vis kan man även bygga trappsteg.
Börja med att fästa startclipsen med skruv, beräkna 1 startclips/regel
eller var 40:e centimeter till både trappnosbrädan/starbrädan och
trallbrädan. Montera trappnosbrädan/startbrädan på startclipsen och
skjut brädan framåt så den fästs i startclipset, därefter monterar du
clips eller frisclips och fäster även dessa med skruv.
Trallbrädan trycks upp i startclipset och därefter monteras clips som
fästs med skruv.
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Exempel 2, byggs med trallbräda och täcklist:

I detta exempel börjar man byggnationen utifrån. Starta med starclips
till trallbrädorna som ska monteras på yttersta raden. Beräkna 1
starclips per regel eller var 40:e centimeter. När starclipsen är fästa
med skruv kan du skjuta in trallbrädans långsida i startclipsen.
Montera därefter clips eller frisclips på andra långsidan av trallbrädan.
Vilket clips du ska använda bestäms av riktningen på nästkommande
trallbräda. Om nästkommande trallbräda ska monteras i samma
riktning, som yttersta trallbrädan, används clips. I de fall där
kortändorna på övrig trall kommer att möta långsidan på yttersta
brädan ska frisclips användas till yttersta brädan.
Täcklisten monteras med täckskruv. Vår rekommendation är dubbla
skruv var 40:e centimeter. Det är viktigt att förborra hål innan man
fäster med täckskruven. Täcklisten måste ges utrymme att röra sig, i
längsled, med temperaturskiftningar så det krävs ett större hål än
skruven. Täckskruvens skalle döljer sedan hålet.
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Exempel 3, byggs med trappnosbräda/startbräda och täcklist:

Detta exempel visar en kombination av exempel 1 och exempel 2. För
montering av trappnosbräda/startbräda se exempel 1. För montering
av täcklist se exempel 2.
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Montera din komposittrall med rätt clips
I denna clips- och monteringsguide kommer vi förklara hur du bör
använda de olika clipsen på bästa sätt.

Monteringstillbehören vi nämner i guiden:
1 Startclips
2 Frisclips
3 Clips
4 Skruv
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Startclips används alltid under trappnosbrädan, spåret på långsidan
är till för clips eller frisclips. Det clips som bör monteras längs med
långsidan beror på brädornas riktning.
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När starclipsen är fastskruvade monteras trappnosbrädan, därefter
monteras clipsen och frisclipsen. I detta fall monteras 1 clips/regel och
1 frisclips var 30-40 cm.

Kortändan på trallen möter trappnosbrädans långsida där frisclipsen
är monterade och långsida på trallen möter långsida på
trappnosbrädan där clipsen är monterade.
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Vi rekommenderar att trallens kortändor möter tvärgående brädor
som är monterade med frisclips.

För montering av trallbrädorna, i detta fall, används clips. 1 clips/regel
+ 1 skruv/clips.
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