Monteringsanvisning

TERRASSE

Generelt

Alvdal Skurlag leverer terrasse i to kvaliteter:
•

Alvdal Royal (royalimpregnert) i brun, fjellgrå og klar.
Bestillingsvare i oker, rød og svart.

•

Kobberimpregnert

Et terrassebord som produseres i dag sorteres ikke etter hvilken vei årringene
ligger, men etter den peneste siden. Det betyr at de «gamle» sorteringsreglene for
terrassebord ikke gjelder. Når man tidligere sorterte etter årringene ville terrassebordene kuve seg slik at vannet rant av, og det var naturligvis en fordel. Minuset er
at man vil få mer sprekkdannelse og feil i materialene ved å legge margen opp.
Man kan naturligvis selv velge om man vil snu bordene, men Alvdal Skurlag AS
anbefaler at terrassebordene legges slik de er sortert i pakken. En eventuell reklamasjon på bord som er lagt feil i forhold til det vi har sortert vil ikke bli akseptert.
På Royalimpregnerte terrassebord vil man i tillegg risikere å få synlige strømerker
hvis man velger å snu bordene.
Trevirke er et levende materiale beveger seg i takt med fuktigheten i luften. Derfor
kan man oppleve at noen bord er bredere og noen smalere enn målet. Bredden på
bordene vil variere etter hvor de ligger i pakken og hvor eksponert de er for fuktighet. Etter hvert vil de oppnå lik fuktighet som klimaet de er i, og vil da i utgangspunktet få samme bredde.

Forberedelser

Behandle kuttflater
Under montering av royalimpregnerte bord, bør man pensle over kuttflater og sår
som lages i trevirke med olje. Denne behandlingen bidrar til å forsegle trevirket og
dermed øke levetiden. Vi selger Alvdal Royal olje med eller uten pigment til dette
formålet. Alternativt kan man bruke en annen god treolje med høy tørrstoffandel.
Syrefaste festemidler
Ved montering er det lurt å bruke syrefaste skruer, slik at man unngår kjemiske
merker fra galvanisering på treet. Alvdal Skurlag AS anbefaler ikke bruk av skjult
innfesting, da vår erfaring er at en del av disse ikke gir godt nok feste.

Montering
Selv ved fotkappede lengder vil det være nødvendig å renkappe endene slik at
man får kappet bort endesprekk og eventuelle skjevheter. Det kan også være lurt å
sjekke bordene visuelt før legging, slik at man sorterer ut eller kapper bort feil.
De royalimpregnerte bordene er tørket på forhånd og vil ikke krympe slik som
impregnerte terrassebord. Vi anbefaler å legge disse med 2 mm mellomrom, noe
som tilsvarer et tommestokkblad.
Sett skruene ca 2 cm inn fra kanten på bordet og pass på så du ikke skrur for langt
inn slik at trefibrene blir brutt. Det kan føre til vanninntrenging.
Endeved må behandles med olje for å beskytte mot fukt. Du får kjøpt Alvdal Royal
Olje i samme farge som terrassen din.

Vedlikehold og overflatebehandling

Generelt vedlikehold
En bør jevnlig børste over terrassen for å fjerne løv, barnåler og annet smuss da
dette kan være med skape grobunn for mose og soppvekst. Ny royalolje kan påføres når terrassen begynner å se ”slitt” ut for å få tilbake fargen, samt bedre overflatebeskyttelsen etter hvert som royaloljen og evt. fargepigment slites av.
Impregnert terrasse
Impregnerte terrassebord bør overflatebehandles, da disse har størst sjans til å
”sprekke opp” over tid.
Royalimpregnert terrasse
Royalimpregnerte terrassebord leveres ferdig impregnert og overflatebehandlet fra
oss. Under montering er det viktig å pensle over kuttflater og sår. Skulle en senere lage skader på taket bør disse skadeområdene pensles over med Alvdal Royal
olje. Linoljen som er presset inn i trevirket bidrar til at krymping/svelling er redusert samt at treverket er mer vannavstøtende.
En royalterrasse uten fargepigment (Alvdal Royal klar) vil gråne over tid. Royalterrasser med farge vil også kunne gråne noe over tid på grunn av at UV-pigmentene
svekkes, slik som med annen beis eller maling. Kvalitetsmessig er terrassen like
god, for impregneringen ligger fortsatt i treet. Hvis man ønsker å friske opp fargen,
kan man olje terrassen med Alvdal Royal treolje, så får man tilbake den opprinnelige fargen.
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