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Dette symbolet indikerer at teksten fortsetter på neste side.

decking: Spiced Rum

For complete installation  
instructions, visit trex.com
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VISIT THE TROPICS by way of your yard

Our two premium tropical shades bring the none-too-subtle striping and rare 
allure of the Brazilian rainforest directly to your backyard getaway. Like real 
tropical hardwood, these hues feature a pronounced range of colors and streaking 
that varies from board to board. Our Lava Rock features a more subtle range of 
color; with Spiced Rum, the variety is more pronounced. 

For å starte utformingen av terrassen din, 
miks og match alle de tropiske bordene 

på arbeidsplassen.

Legg de utover, legg mørke bord mot lyse, for å danne 
deg et bilde av det endelige utseendet. Du vil se at når

du setter de ulikt fargede bordene mot hverandre
utvikler de sitt eget rike, tilfeldige mønster

fullt av lyse og mørke toner.

DECKING

MONTERINGSTIPS

Å fange den eksotiske skjønnheten når du monterer 
en Trex Transcend-terrasse i tropiske farger, 
er like enkelt som å mikse og matche.

Arbor Forest Products Ltd. 01469 532300

Fortsett å mikse og matche bord for å sikre en 
tiltalende miks av lyse og mørke toner over hele 

terrassegulvet.

HURTIGREFERANSEVEILEDNING 
Bland og match farger/fargevariasjoner 
  Når du monterer et Trex terrasseprodukt, spesielt Trex 

Transcend Tropicals, er det en god idé å blande og matche alle 
bordene på arbeidsplassen før monteringen for å sikre en fin 
blanding av lyse og mørke fargetoner. 

Monteringstemperaturer 
  Les instruksjonene (side 8) og anbefalte avstander for skjøter 

(side 12–18), som er avhengig av den lokale temperaturen 
under lagring og ved monteringstidspunktet. Terrasser fra Trex 
må ha plass til å utvide seg i varmen. Før monteringen må det 
tas hensyn til at skjøtene mellom terrassebordene utvider seg  
i henhold til lokale temperatursvingninger.

Sage bordendene 
  Sag alltid et rent kutt på minst 5 mm i endene av planken 

(side 19). Dette gir deg en pen og rektangulær avslutning på 
planken. Terrassebordene til Trex leveres med litt ekstra lengde 
for dette.

Spennkrav 
  Trex terrasser har ulike krav til bjelkespenning, basert på belastende 

tilbehør eller terrasseplassering. Se side 9 for mer informasjon.

Krav til mellomrom  
  Trex-terrasser krever at produktet blir lagt med mellomrom 

ved montering for å sikre nok avstand for ekspansjon og 
sammentrekking. Se side 12–16 for mer informasjon.

Spesielle krav ved bruk av Trex Hideaway® på tilstøtende 
terrassebord når du bruker Trex monteringsklips  
  Hvis skjøtene mellom to bordender blir sammenføyd med 

Trex universalklips, gjelder spesielle krav for planlegging og 
montering. Derfor er det viktig å bruke universalfestene riktig. 
Du kan finne detaljert informasjon om profesjonell montering 
på side 16, 18 og 19.

TRENGER DU HJELP? 
Trex tilbyr en rekke verdifulle ressurser for å svare på 
spørsmålene eller bekymringene dine, for eksempel å finne 
garantiinformasjon. For ytterligere hjelp, kan du se:
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NØDVENDIG VERKTØY SIKKERHET

Sagblad til gjerdingssag

Standard drill

Karbid-tippede blader 
(anbefales med 

40 tenner eller flere)

Bit til Trex notfres

Trex notkutter

Vernebriller

Støvmaske

Hansker

Lange ermer

MERK:
»   Les alltid de lokale sikkerhetskravene før montering av terrasseprodukter.

MERK: Konstruksjonsmetoder er alltid i forbedring. Se www.trex.com (og landet ditt) for de nyeste monteringskravene. 
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Trex terrasse:
»    Når du monterer et Trex terrasseprodukt, spesielt Trex 

Transcend Tropicals, er det en god idé å blande og 
matche alle bordene på arbeidsplassen før monteringen 
for å sikre en fin blanding av lyse og mørke fargetoner. 
Se innsiden av omslaget for flere detaljer.

»     For ekstra beskyttelse av rammeverket, kan du bruke 
Trex® Protect® Joist and Beam Tape på toppen av 
bjelkelag, kantbjelkelag og lister for å forhindre råte 
og sopp. Se trexprotect.com for flere detaljer.

 
Trex rekkverk:
»    Trex Signature®-rekkverk er laget for montering med 

maksimalt 1,83 m eller 2,44 m ÅPENT SPENN MELLOM 
STOLPENE.

»    Bestem stolpeplasseringene før montering av 
terrassen. I de fleste tilfeller blir stolpene vanligvis 
montert før terrassen monteres.

»    For stolpeplassering i trapper, er det VELDIG VIKTIG 
å planlegge stolpeavstanden, basert på lengden 
på rekkverket og trappens vinkel. For nominelle 
trapperekkverklengder på 1,83 og 2,44 m, vil 
trappestolpespennet (målt horisontalt) være mindre 
enn 1,83 m eller 2,44 m på grunn av trappens vinkel.

»   Plassering av grill/barbecue: En god anbefaling for å 
forebygge skade på rekkverket ditt, er å ikke plassere 
en grill/barbecue for nærme rekkverket. Sørg for godt 
luftrom, 45,7 – 76 cm er anbefalt – se grill/barbecue-
produsenten for flere detaljer om avstand til baksiden/
sidene til grillen/barbecuen din for å forebygge 
forkulling eller flekker på rekkverket.

Se individuelle instruksjoner som følger med Trex 
rekkverkprodukter FØR du monterer en Trex-terrasse.
 
Trex-belysning: 
»    Planlegg plassering av lys, strømforsyning, timer og 

dimmer. Disse bør være tilgjengelig i tilfelle det blir 
nødvendig med service. 

»    Monter ledningene før terrassen og rekkverket monteres.
»    IKKE trekk ledninger mellom bjelkelag og terrassebord.

Se individuelle instruksjoner som følger med Trex-
belysning FØR du monterer Trex-terrasse eller 
rekkverkprodukter.

Montering av boblebad, plantekasser og sitteplasser:
»  Planlegg riktig bjelkespenning på forhånd om 

nødvendig. (Dette er spesielt viktig hvis du skal 
montere et boblebad.)

Montering av peiser og/eller bålgroper med Trex-terrasser:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»  Bestem om ilden skal være fra gass eller ved som 

brenner. (Merk: De fleste bålgropene som er vist på 
Trex-bilder er gass som brenner.)

»  For gass blir bålgropen montert ved å sage rundt 
Trex-terrassen. Den skal ikke monteres oppå en Trex-
terrasse. Det legges et brannresistent materiale under 
bålgropen, og en beskyttende «vegg» laget av stein 
eller andre brannsikre materialer monteres for å holde 
bålgropen på plass, og for å beskytte terrassen mot 
varme.

»  For ved er det ikke anbefalt med bålgrop oppå en Trex-
terrasse med mindre det blir brukt en ikke-brennbar 
og varmebeskyttende barriere mellom terrassen 
og bålgropen. Bålgroper som brenner med ved kan 
ødelegge terrassen på grunn av ekstrem varme fra 
bunnen av bålgropen, og/eller brennende gnister som 
«skytes» ut på terrassen.  

Montere en pergola på Trex-terrasse:
»    Vurder følgende: Ved montering av en Trex pergola, 

bør en være oppmerksom på at ikke all belastningen 
kommer fra terrassekonstruksjonen. Planlegg betong 
og fundamenter, og fest pergolaen med godkjente 
dybler og skruer. Vi anbefaler inspeksjonsåpninger 
i terrassen for å få tilgang til skrueforbindelsene til 
enhver tid. 

Trex® Pergola™-produkter produseres og selges av 
Home & Leisure, Inc., d/b/a/ Structureworks under en 
varemerkelisensavtale med Trex Company, Inc.  
Produsenten gir en 25-års begrenset garanti.

FORHÅNDSPLANLEGGING
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TREX TRANSCEND® OG TREX ENHANCE® VEILEDNING FOR STELL OG 
RENGJØRING AV TERRASSEN
Alle utendørs byggmaterialer krever rengjøring. Generelt sett er såpe og vann alt som kreves for å 
rengjøre Transcend og Enhance terrasseprodukter. For mer informasjon, se tabellen nedenfor.

PROBLEM LØSNING

Smuss og rusk Det berørte området bør spyles av med en vannslange for å få vekk rusk på overflaten. 
Bruk varmt såpevann og en myk børste for å fjerne smuss og rusk fra pregemønsteret.

Bruk av høytrykks- 
spyler (Generelle 
rengjøringsproblemer)

En høytrykksspyler med ikke større enn 214 bar** som har viftefeste/justering 
og såpedispenser kan brukes til å fjerne smuss, betongstøv eller andre typer 
konstruksjonssmuss. Spyl terrassen med såpe. Så skrubber du hvert terrassebord 
forsiktig med en myk børste. Spyl/skyll hvert enkelt terrassebord med et 
viftemunnstykke, ikke nærmere enn 203 mm fra terrasseoverflaten. SKYLL 
GRUNDIG. Hvis skittent vann fra rengjøringen får tørke, vil det bli liggende en 
hinne på terrasseoverflaten.

Problemer med støv 
fra betong, sement, 
mørtel eller stukkatur

Ved arbeid med sement, betong, mørtel eller stukkatur, bør terrassen beskyttes 
så godt som mulig for å unngå å få støvpartikler på terrasseoverflaten. 
Disse partiklene kan, når de blir varme eller våte, forårsake en reaksjon på 
terrasseoverflaten, og er veldig vanskelige å fjerne. Hvis det kommer slike 
partikler på terrasseoverflaten, anbefaler Trex å bruke en betongoppløser av høy 
kvalitet som er tilgjengelig hos din lokale byggevarebutikk.

SØRG FOR Å FØLGE INSTRUKSJONENE FRA LEVERANDØREN.

Flekker fra hardt vann

Hardt vann er vann med store mengder mineralforekomster som kalk, silika og kalsium.
Når vannet tørker, blir det igjen avleiringer som etterlater stygge flekker på 
overflater. Dette er ikke en defekt ved Trex-produktene, men et problem med 
selve vannet. Generelt sett kan disse avleiringene rengjøres med hvit eddik på 
terrasseoverflaten. Skylling er nødvendig, så en bør passe på å ikke bruke hardt 
vann til dette formålet. Hvis det må brukes hardt vann, tørk av med en klut, eller 
bruk en løvblåser til å tørke av overflaten med. I noen tilfeller kan det også brukes 
et produkt for terrassebleking for å bistå med rengjøring av flekker fra hardt vann. 

Krittstriper De fleste fargekritt er permanente og kan misfarge overflaten. Bruk kun 
merkekritt av høy kvalitet (lilla) tilgjengelig hos din lokale byggevarebutikk.

Tanniner på grunn av 
rusk

Fjern alt smuss fra terrassen ved å bruke en vannslange eller en kost. Når 
terrasseoverflaten er tørr, kan du tilføre et terrasse-«blekemiddel»* til terrassen 
som anvist av produsenten. Blekemidler for terrasser inneholder oksalsyre, som 
også vil fjerne tanniner. 

Is og snø Du kan bruke en plastskuffe for å fjerne snø fra terrassen. Bruk kalsiumklorid eller 
stein salt for å smelte snø og is fra terrasseoverflaten.

Olje, fett og mat
Alt matsøl bør fjernes så fort som mulig. Overflaten må rengjøres innen syv 
dager for å beholde flekk-garantien. Fjern dette ved å spyle med en vannslange 
og bruke varmt såpevann og en myk børste for å fjerne søl fra pregemønsteret.

Mugg og jordslag
Hvis rusk, for eksempel pollen og skitt, blir liggende på terrasseoverflaten, 
kan mugg spise opp biofilmen. Det anbefales å bruke en vannslange og varmt 
såpevann med en myk børste for å fjerne matrestene og muggen.

MERK: Konstruksjonsmetoder er alltid i forbedring. Se www.trex.com (og landet ditt) for de nyeste monteringskravene. 
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TREX TRANSCEND® OG TREX ENHANCE® VEILEDNING FOR STELL OG 
RENGJØRING AV TERRASSEN

PROBLEM LØSNING

Trex og statisk 
elektrisitet

Selv om dette ikke er vanlig, kan det oppstå statisk elektrisitet på gangflater i 
tørt klima eller i områder med tørr vind og støvbårne partikler som legger seg 
på terrasseoverflaten. Statisk elektrisitet kan bygge seg opp på personer som 
går over en hvilken som helst terrasseoverflate av kompositt, inkludert Trex, og 
deretter produsere et lite statisk støt hvis de berører en jordet metalloverflate 
som rekkverk, dør osv.
 
Dette kan reduseres betraktelig ved bruk av et produkt kalt ACL Staticide®. 
To produkter som ble testet, var General Purpose Staticide® og Heavy Duty 
Staticide®. Begge er effektive for å redusere statisk elektrisitet på Trex 
terrasseoverflater betraktelig. Påfør ufortynnet med en mopp på en tørr 
terrasseoverflate, og la det tørke; ingen skylling eller fortynning er nødvendig. 
Produktene er ikke giftige, ikke brennbare, gir ikke flekker (vil ikke endre fargen 
på terrasseoverflaten), fullstendig biologisk nedbrytbare og trygge å bruke. 
Produktet er vannbasert og kan kreve en ny påføring etter regn eller andre 
værforhold. Over tid vil effekten av statisk elektrisitet forsvinne naturlig på 
terrasseoverflaten. 

Se linken for mer informasjon om produktet:  
https://www.aclstaticide.com/categories/anti-static-coatings

Gummimatter
Vær forsiktig ved bruk av matter med gummi på undersiden (f.eks. 
velkomstmatter osv.), fordi disse noen ganger kan inneholde stoffer som kan 
misfarge eller bleke terrasseoverflaten.

Oppbevaring på 
arbeidsplassen

Oppbevar terrassebordene på en plan overflate, og bruk ALLTID skikkelig 
støttemateriale (dunnasje).  
IKKE oppbevar direkte på bakken. Når du stabler bunter med terrassebord, bør 
støttematerialet (dunnasjene) starte ca. 203 mm fra hver ende, og plasseres 
med omtrent 0,61 m avstand målt på midten. I tillegg bør støttematerialene 
(dunnasjene) stilles opp vertikalt/vinkelrett på terrasseproduktet. Juster 
støtteblokkene (dunnasjene) tilsvarende hvis stablene er løse. For Enhance 
terrassebord og endebordprofiler er maksimal stablingshøyde 12 bunter. For 
Transcend terrassebord er maksimalhøyden 14 bunter.(DET ER VIKTIG Å MERKE 
SEG AT RIKTIG AVSTAND MELLOM DUNNASJENE MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR 
DISSE HØYDENE). Dunnasjene må stilles opp vertikalt ned gjennom hver stabel 
når flere bunter stables. Dekk ALLTID til terrasseproduktene på stedet frem til 
monteringen skal begynne.

ACL Staticide® er et registrert varemerke for ACL Incorporated.
* Bruk av produkter som inneholder blekemiddel eller syre kan bleke overflaten til Trex. Bruk først på et lite synlig område for å finne ut 
om du liker effekten. Ingen av produktene vil påvirke den strukturelle integriteten til Trex.

**Bruk av høytrykksspyler med større trykk enn 214 bar kan skade bordene og gjøre garantien ugyldig.
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25 mm bord med rette kanter
Faktiske dimensjoner:
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm

25 mm bord med notkant
Faktiske dimensjoner:
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm

14 x 288 mm endebord
Faktiske dimensjoner:
14 mm x 288 mm x 365 cm

33 mm rettkantet bord
Faktiske dimensjoner:
33 mm x 86 mm x 487 cm
33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm

14 x 184 mm endebord
Faktiske dimensjoner:
14 mm x 184 mm x 365 cm

Trex Universal startklemme/Elevations startklemme
Sortbelagt rustfritt stål (stålklasse 302SS)

Merk: Kun for bruk med rammeverk av tre

Ende- og terrassebordskruer (Leveres ikke av Trex)
Leveres av montøren

Bit til fres

Trex Elevations Universal skjult festeanordning
Glassfylt nylon (stålklasse 410SS)

Trex Universal skjult festeanordning eller
Glassfylt nylon (stålklasse 302SS)

Trex Universal skjult festeanordning 
(for bruk med Aluminium understruktur)
Glassfylt nylon (stålklasse 300-serien)

TREX TERRASSEBORD, ENDEBORD OG FESTESYSTEMER
MERK:Hør med den lokale distributøren for produkttilgjengelighet i ditt område.
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OPPBEVARING PÅ 
ARBEIDSPLASSEN

BESKYTTELSE MOT FUKTIGHET 
dekk ALLTID til terrasseproduktene, selv på 
monteringsstedet. La de være tildekket frem til 
monteringen skal begynne for å unngå fuktighet. Hvis det 
oppstår tanniner (brune flekker), kan de vaskes av bordene. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KRAV FOR OPPBEVARING: 
Oppbevar terrassebord på en plan overflate, og bruk 
ALLTID skikkelig støttemateriale. IKKE oppbevar 
direkte på bakken. Når du stabler bunter med 
terrassebord, bør støttematerialet starte ca. 203 mm 
fra hver ende, og plasseres med omtrent 0,61 m 
avstand målt på midten. I tillegg bør støttematerialene 
stilles opp vertikalt/vinkelrett på terrasseproduktet. 
Juster støttematerialene tilsvarende hvis stablene 
er løse. (DET ER VIKTIG Å MERKE SEG AT RIKTIG 
AVSTAND MELLOM DUNNASJENE MÅ VÆRE PÅ 
PLASS FOR DISSE HØYDENE). Støttematerialene må 
stilles opp vertikalt ned gjennom hver stabel når flere 
bunter stables.

* Enhance terrassebord og 25 x 305 mm og  
25 x 203 mm produkter:  
maksimal stablingshøyde 12 bunter.  
Transcend terrassebord: 
maksimal stablingshøyde 14 bunter.

 

TREX OG STATISK ELEKTRISITET
Selv om dette ikke er vanlig, kan det oppstå statisk 
elektrisitet på gangflater i tørt klima eller i områder 
med tørr vind og støvbårne partikler som legger seg 
på terrasseoverflaten. Statisk elektrisitet kan bygge seg 
opp på personer som går over en hvilken som helst 
terrasseoverflate av kompositt, inkludert Trex, og deretter 
produsere et lite statisk støt hvis de berører en jordet 
metalloverflate som rekkverk, dør osv. 

Dette kan reduseres betraktelig ved bruk av et produkt 
kalt ACL Staticide®. To produkter som ble testet, var 
General Purpose Staticide® og Heavy Duty Staticide®. 
Begge er effektive til å redusere statisk elektrisitet på 
Trex terrasseoverflater betraktelig. Påfør ufortynnet med 
en mopp på en tørr terrasseoverflate, og la det tørke. 
Ingen skylling eller fortynning er nødvendig. Produktene 
er ikke giftige, ikke brennbare, gir ikke flekker (vil ikke 
endre fargen på terrasseoverflaten), fullstendig biologisk 
nedbrytbare og trygge å bruke. Produktet er vannbasert 
og kan kreve en ny påføring etter regn eller andre 
værforhold. Over tid vil effekten av statisk elektrisitet 
forsvinne naturlig på terrasseoverflaten. Se linken for mer 
informasjon om produktet:  
http:// www.aclstaticide.com/antistatic_coatings.html 
 
TEMPERATURER VED MONTERING
Hvis bordene har blitt lagret i kalde omgivelser, eller 
hvis de blir montert på steder som er utsatt for store 
temperatursvingninger innen en 24-timers periode, er 
det best å legge bordene ut på rammeverket (IKKE 
FEST ELLER KAPP) for å akklimatisere bordene til 
gjeldende temperaturer FØR monteringen. 

203mm
203mm

0,61 m (på midten)

0,61 m (på midten)

*
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ANBEFALTE FESTER

 Skruer med endebordsystem, listet ovenfor, kan kun brukes med endebordprofiler i kompositt, og kan ikke brukes med terrassebord i standard tykkelse som brukes som 
endebord. Bruk skruer av rustfritt stål nær vann-applikasjoner.
Hvis det oppstår forhold som kan tilskrives bruk av fester som ikke er anbefalt, vil disse forholdene ikke bli dekket av Trexs begrensede garanti.
FastenMaster®, TrapEase® 3 og Cortex® er registrerte varemerker for OMG, Inc.
DeckFast® skruer med endebordsystem, er registrerte varemerker for Starborn Industries Inc.
SplitStop™ endebordskruer er et registrert varemerke for Titan Metal Werks, Inc.
Trex anbefaler å bruke to skruer per bjelke.
Alle anbefalte skruer er utformet for å monteres slik at de flukter med terrasseoverflaten; IKKE senk ned skruene.
Bruk anbefalte skruer i rustfritt stål i alle områder i nærheten av saltvann. 

TREX PRODUKTLINJER

*Trex skjulte Elevations universalfester er godkjent
**Trex skjulte universalfester er godkjent
# Trex skjulte universalfester for rammeverk av aluminium er godkjent
***Se anbefalte Trex-fester for en liste over godkjente terrasseskruer
Denne veiledningen er for anbefalt bruk av fester som kan brukes med Trex terrasser. Ikke alle underlagsmaterialer kommer innenfor disse kategoriene. Når det gjelder 
unike sammensetninger av underlagsmaterialer eller proprietære kompositter, må du høre med produsenten av underlaget for anbefalte fester.

KOMPATIBLE FESTEMATERIALER FOR BRUK MED TREX

Underlagsmateriale
Karbonstål m./1000 timers 

korrosjonsbestandig 
belegg

Rustfritt stål:  
410-serien eller 
1.4003/1.4006

Rustfritt stål: 300-serien eller  
1.4301/1.4401/1.4567

Naturtre eller behandlet tre av utendørskvalitet Ja*** Ja Ja**

Plast- eller glassfiberkompositter Ja Ja Ja

Aluminium Nei Nei Ja

Stål Nei Ja* Ja#

SPENNKRAV

SPENNSKJEMA FOR BJELKEAVSTAND (senter til senter)

 Boligterrasser, småhavner, lekeplass for 
boliger/barnehager

Offentlige terrasser, strandpromenader og 
marinaer

Terrassebelastning 4788 N/m2 4788 N/m2            9576 N/m2

25 mm x 140 mm Terrassebord 400 mm 400 mm                  300 mm

33 mm x 140 mm Terrassebord 600 mm 600 mm                   400 mm

60°90° 45° 30°

JUSTER BJELKESPENNINGEN TIL Å PASSE MED DE VINKLEDE TERRASSEMØNSTRENE

90°

RES = 400 mm
COM = 300 mm

60°

RES = 350 mm
COM = 250 mm

45°

RES = 300 mm
COM = 200 mm

30°

RES = 200 mm
COM = 150 mm

Transcend® Enhance

A
N

BE
FA

LT
E 

FE
ST

ER TERRASSER–SKJULTE FESTER

Trex Hideaway®  Skjulte universalfester/Trex skjulte Elevations universalfester X X

FastenMaster® TrapEase 3 Ultimate kompositterrasseskruer X X

Cortex® skjulte fester X

Transcend Enhance

A
N

BE
FA

LT
E 

FE
ST

ER ENDEBORD*

Starborn® Deckfast® endebordsystem – epoxybelagte* og Headcote® rustfrie X X

SplitStop™ endebordskruer (bruker SplitStop™ bits for endebord) X X
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60mm60mm 40mm40mm

>3mm>3mm

40mm40mm
40mm40mm

Rammeverk av
aluminium eller stålHardtre

Grader for
å tillate
drenering

Grader for
å tillate
drenering

Gummipute

Trex®

Protect™ *

Gummipute

Sokkel

b

a

MERKNADER:
»  Alle dimensjonene som er listet opp nedenfor er i millimeter (mm).
»  Løse steiner og plater er ikke egnet som underlag for rammeverk-underkonstruksjoner.
»  *Trex® Protect™ Joist and Beam Tape kan påføres for å beskytte rammeverk av tømmer. 

Se www.trexprotect.com for flere detaljer.

TIPS:
Friksjonstape (a) 
eller skruer (b) 
reduserer glidningen 
av terrassebordene 
når du bruker Trex 
universalfester.

VIKTIG:
ALT RAMMEVERK MÅ 
VÆRE FESTET TIL 
UNDERKONSTRUKSJONEN 
VED BRUK AV SKIKKELIGE 
FESTER. VED TILFELLE 
AV BRUK PÅ TAK. SE 
FØLGENDE SIDER FOR 
DISSE BRUKSOMRÅDENE.
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250
Maks m

ellomrom

250

400

400

Betongplater
1000 x 250 x 50mm 

250
Maks m

ellomrom

250

400

400

250
Maks m

ellomrom

250

400

400

1100*
1100* Eksisterende

forsegling** X

Eksempel 1 Eksempel 2

Eksempel 3

*  Forsterkning eller bjelkeavstand avhenger av 
leverandør og aluminiumsdimensjonene.

** Eksisterende forseglingsnett, f.eks. takterrasser.  
Ikke skru igjennom!

250
Maks m

ellomrom

250

400

400

1100*
1100* Eksisterende

forsegling** X

Eksempel 4

*  Forsterkning eller bjelkeavstand avhenger av 
leverandør og aluminiumsdimensjonene.

** Eksisterende forseglingsnett, f.eks. takterrasser.  
Ikke skru igjennom!
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6 mm – 13 mm

    

  
5 mm

Krav til mellomrom og overheng

Du må ha mellomrom mellom Trex terrassebordene, 
både mellom endene og mellom breddene. Det er 
nødvendig med mellomrom for drenering og den lille 
termiske ekspanderingen og sammentrekkingen i Trex 
terrassebordene. Det er også nødvendig med mellomrom 
for å tillate krymping i bjelkesystemet av tømmer. 
»   Følg ALLTID Trex sine retningslinjer for anbefalte 

mellomrom.
»   Maksimalt tillatt vinkelrett overheng for alle Trex-

terrasser er 13 mm.
»   Alle terrasser krever luftsirkulasjon for at de skal holde 

seg tørre og  
se bra ut. For å forbedre luftstrømningen, lar du 
det være  mellomrom under terrassen, eller øker 
mellomrommene til 10 mm.

»   Se flere sider for detaljerte krav til mellomrom.

Mellomrom mellom breddene

 5 mm

Ende mot ende/ende mot langside og  
tilstøtende mellomrom

Ende mot ende/ 
Ende mot 
langside

 
Tilstøtende 
mellomrom

Over 4,5 °C* 3 mm 6 mm

Under 4,5 °C*     5 mm 13 mm

*Temperatur ved montering.

Ende mot ende/ende mot langside 
Mellomrom mellom ende mot ende på Trex terrasse, basert 
på temperaturen ved montering.

Tilstøtende faste gjenstander 
Når terrassen tilstøter en vegg, må du lage et 
mellomrom der også, på 6 – 13 mm, avhengig av 
temperaturen ved montering 

Bredde mot bredde 
Minimumskravet for mellomrom mellom breddesidene er 
5 mm. Dette er tillatt for montering i både varmt og kaldt 
vær. For brygger og områder med mye tømmer, anbefaler 
Trex et mellomrom på 10 mm. Ingen mellomrom bør være 
større enn 13 mm.

 1/8" – 3/16"  

(3 mm – 5 mm)
  

  Når du bruker de anbefalte skjulte festene, 
bestemmer plasseringen av de skjulte festene 
størrelsen på de angitte mellomrommene.

  Ved montering av endebord, må reglene for 
mellomrom gjelde.

    

  

 
3 mm – 5 mm
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KRAV OG EKSEMPLER FOR TREX TERRASSER 
MERK: For spørsmål om underkonstruksjoner, ta kontakt med en Trex-representant.

MERKNADER:
» Reglene for mellomrom er påkrevd ved montering av Trex terrasser. Se eksemplene for detaljer.
 - avhengig av krav for belastning og/eller om terrassen monteres i en vinkel, kan det hende at mellomrommene i 

rammeverket må justeres. 
» Ved bruk av anbefalte skruer til feste av Trex terrasser, er det påkrevd med 2 skruer ved hvert rammeelement.
»  Avhengig av typen innramming som blir brukt, må det brukes ulike typer kompatible terrassefester.  

Se skjemaet på side 9 for kompatible fester basert på hvilke materialer som blir brukt i rammeverket.
»   Trex terrasser kan monteres med mange ulike utforminger og mønstre. Diagonal montering, innlegg og mange 

andre varianter er mulig. Kontakt en Trex-representant for flere detaljer. Nedenfor er det inkludert noen 
grunnleggende eksempler.

250

BBAA

250 400

Mellomrom 5 mm

>5 ˚C=6mm 
<5 ˚C=13mm
(Avstand mellom terrassebord og solid vegg)

400400

A. Montering av parallellbord

250250

<35

<15 <15

<35

>40

AA BB

Sørg for at rammeverket er skikkelig festet. Sørg for at rammeverket er skikkelig festet.
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KRAV OG EKSEMPLER FOR MONTERING AV TREX TERRASSER/FORTSETTELSE

MERKNADER:
» For å oppnå et kontinuerlig mønster mellom skjøtene, må bordene beregnes til gjennomsnittlig lengdeakse.
» Mål bordene for hvert femte bord (eller mer) for å sikre at begge bordene er riktig justert. 

TIPS: Riktig planlegging kan redusere rester og avfall.

250 400 400 250 400250

5

<15

<35

400 250

250250

400400

>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm

BB

BB

Sørg for at rammeverket er skikkelig festet.

B: Montering av brytningsbord

Mellomrom 5 mm

11

22

33

11

22

33

>5 ˚C=6mm 
<5 ˚C=13mm
(Avstand mellom terrassebord
og solid vegg)

Kryss-avstivningKryss-avstivning

Universal
skjult

festeanordning

Juster
langs
aksen
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KRAV OG EKSEMPLER FOR MONTERING AV TREX TERRASSER/FORTSETTELSE

For å oppnå et kontinuerlig mønster mellom skjøtene, må bordene beregnes til gjennomsnittlig lengdeakse!

250 400 400 250 250 400 250

250250

400400

>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm

BB

Variasjon til eksempel B – montering av dobbelt brytningsbord

Mellomrom 5 mm

11

22

33

11

22

33

>5 ˚C=6mm 
<5 ˚C=13mm
(Avstand mellom terrassebord
og solid vegg)

Juster
langs
aksen
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KRAV OG EKSEMPLER FOR MONTERING AV TREX TERRASSER/FORTSETTELSE

VIKTIG: Hver bordende må hvile på et separat underkonstruksjonselement, og være festet med to 
universalfester eller skruer hver! Alle underkonstruksjoner må være festet til bakken eller sikret med passende 
aluminiumsrammebraketter slik som i de tidligere eksemplene.

250 250 250250 400 400400

>5 ˚C=6mm 
<5 ˚C=13mm

>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm

C. Montering av tilstøtende bord

Mellomrom 5 mm

DD

>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm

<35

Universal 
skjult

festeanordning

DD

X X

>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm

<15 <15

DD

Sørg for at
rammeverket
er skikkelig
festet

Sørg for at
rammeverket
er skikkelig
festetX

(To skruer per bjelke kreves)
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KRAV OG EKSEMPLER FOR MONTERING AV TREX TERRASSER/FORTSETTELSE

D. Montering av kanten til rammeverket

>5 ˚C=6mm 
<5 ˚C=13mm
(Avstand mellom terrassebord og solid vegg)

Mellomrom 5 mm

>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm

250 400400

EE

EE

Sørg for at rammeverket er skikkelig festet

>5 ˚C=6mm 
<5 ˚C=13mm
>5 ˚C=6mm 
<5 ˚C=13mm

>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm
>5 ˚C=3mm 
<5 ˚C=5mm

<15

5
140 140

<15
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KRAV OG EKSEMPLER FOR MONTERING AV TREX TERRASSER/FORTSETTELSE

Det er ikke anbefalt å montere bord i en parallelt tilstøtende utforming. Det kan oppstå optiske begrensninger 
av de tilstøtende skjøtene selv etter riktig montering (se eksempel B).

250 250 250 250400 400400400

X
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VIKTIGE MERKNADER FØR MONTERING AV TREX-TERRASSER

5 mm

VIKTIG: Du MÅ kappe bordene rent i  
begge ender (min. 5 mm).

For å sikre en fin blanding av fargetoner, bør du 
blande og matche alle bordene før montering. 
z(Se innsiden av omslaget for flere detaljer.)

Bruke fres på rette kanter for Trex Hideaway bord  
skjulte fester 
MERK: Alle Trex-profiler med rette kanter kan freses.

Bruk av en Trex ruterbit med standard fres: 
1.  Fres fra undersiden av bordet. 
2.   Fres hele lengen av bordet, eller ved hver  

del hvor bordet er over støttebjelker.

2

Rammeverk av tre Rammeverk av metall

25mm

25mm

25mm

1

For rammeverk av tømmer, og ved 
bruk av skjulte Trex universalfester, 
forhåndsbores og festes en 
godkjent skrue i vinkel i sporet i 
begge ender, 25 mm fra bordenden 
og midten av hvert bord. 

For rammeverk av metall, bruk 
to godkjente terrasseskruer i 
bordendene.

Monteringstips ved store temperatursvingninger i løpet av en 24-timers periode

Krav for feste av tilstøtende bord

MERK: Valgfritt - Mellomrom i bjelkelaget 3 mm - 6 mm 
for å tillate vanndrenering.

Rammeverk av metall

 
MERK: Skjulte fester MÅ brukes ved hver bjelke. 

MERK: Bruk drill (med justerbar clutch og torque), og juster 
disse innstillingene om nødvendig for å sikre at skruen settes 
riktig i festet. IKKE senk ned skruehodet i festet. Skruehodet 
skal være i flukt med toppen av festet.

30 mm

3 mm (>4.5°C)
5 mm (<4.5°C)

3 mm (>4.5°C)
5 mm (<4.5°C)

30 mm
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MONTERING AV TREX TERRASSEBORD – RAMMEVERK AV METALL

1

3

1

1

4

2

1

1

5

3
2

2

1

1

2

3
2

2

6

TIPS: Bruk en bit av et terrassebord på ca. 60 cm til 
å feste Trex universalfestet for å presse ned to fester 
samtidig. Dette hjelpemiddelet gjør det enklere å 
montere universalfestet riktig.
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MONTERING AV TREX TERRASSEBORD – RAMMEVERK AV METALL/FORTSETTELSE

7 8

25mm

1

9

2

Fres en side av det rettkantede terrassebordet for å 
bruke det med skjulte fester.

MERK: Endebord bredere enn 60 mm vil kreve mer 
detaljerte krav for fester. Endebord skal ikke bære vekt 
fra terrassen. Kontakt en Trex-representant for flere 
detaljer.

Montering av det siste terrassebordet 
(Rettkantede terrassebord anbefales)

Valgfri montering av endebord

MERK: Konstruksjonsmetoder er alltid i forbedring. Se www.trex.com (og landet ditt) for de nyeste monteringskravene. 
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MONTERING AV TREX TERRASSEBORD – RAMMEVERK AV TØMMER 

2

1

1

1

6mm >4°C
13mm <4°C

2

4

1

1

3

3
2

2

1

1

6

32
2

5

1

1

2

MERK: Bruk en bit av et terrassebord på ca. 60 cm til 
å feste Trex universalfestet for å presse ned to fester 
samtidig. Dette hjelpemiddelet gjør det enklere å 
montere universalfestet riktig.
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MONTERING AV TREX TERRASSEBORD – RAMMEVERK AV TØMMER/
fortsettelse

7 8

1

2

9

25mm

Montering av det siste terrassebordet 
(Rettkantede terrassebord anbefales)

Fres en side av det rettkantede terrassebordet for å 
bruke det med skjulte fester.

MERK: Det finnes skruer for kantmontering tilgjengelig 
i samme farge som terrassen. I tillegg er det også 
tilgjengelig fargematchede plugger og skruer for 
Transcend terrasser. 

Endebordskruer levert av montøren (25 x 203 mm 
endebord vises). 

MERK: Kontakt en Trex-representant for flere detaljer..

1

10

2
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2

1

1

3 Sett inn festeanordninger

Sett inn festeanordninger

ERSTATTE TREX-BORD 
MONTERT MED TREX HIDEAWAY UNIVERSALFESTER

2 Nytt bord i vinkel

Eksiterende terrasse

MONTERING AV TREX ENDEBORD OG MELLOMROM
Trex endebord som brukes rundt kanten av en 
terrasse, må bruke samme mellomromkrav som Trex-
terrassen for å tillate luftstrømning og ekspandering/
sammentrekking av endebordet. 

Kravene for mellomrom for endebord er som følger: 

Ved bruk av godkjente endebordfester: 
 
MERK: Festene som er listet opp nedenfor kan kun 
brukes med 14 mm x 184 mm eller 14 mm x 288 
mm endebordprodukter, og kan ikke brukes med 
terrasseprodukter som brukes som endebordtrim eller 
trappeopptrinn. 

Trex anbefaler å bruke Starborn® Deckfast® 
endebordsystem, eller SplitStop™ endebordskruer.

Under 4,5 °C = 5 mm
Over 4,5 °C = 3 mm

Under 4,5 °C = 13 mm
Over 4,5 °C = 6 mm

< 14 mm x 184 mm
endebord

> 14 mm x 288 mm
endebord

45,7cm
45,7cm

4
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MAKSIMALT MELLOMROM FOR TRAPPEBJELKER (senter til senter)

Transcend 25 mm x 140 mm 30 cm

Enhance 25 x 140 mm 23 cm

Transcend 33 mm x 140 mm 30 cm

Svill

14 mm x 184 mm
opptrinn

Trex endebord
eller beslag

280 mm
min. dybde

5 mm
mellomrom

Fest trinnene
til alle

svillene

20 mm
maks. overheng

Se diagrammet
nedenfor

Opptrinn fjernet
for klarhet

91,4 cm minimumsbredde - 4 sviller kreves
Over 91,4 cm bredde - 5 sviller kreves

SPENNKRAV FOR TREX-TRAPPER

MERK: Vist med rammeverk av tømmer.

MERK: Konstruksjonsmetoder er alltid i forbedring. Se www.trex.com (og landet ditt) for de nyeste monteringskravene. 
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1
1

1

1

1

2

F

6 mm >4.5°C
13 mm <4.5°C

3

2

1 1

H

2

B

4
H

5
I

A

6

Fres en side av bordet (A).

7

MONTERING AV TREX TRAPPETRINN 
MONTERT MED TREX HIDEAWAY-SYSTEM MED SKJULTE FESTER

MERK: Bruk rettkantede kompositterrassebord, frest manuelt på de stedene det kreves, for å kunne brukes med skjulte fester.
MERK: Vist med rammeverk av tømmer.
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R Foggy Wharf 
Enhance® Naturals

Rocky Harbor 
Enhance® Naturals

Gravel Path
Transcend® Earth Tones

Rope Swing
Transcend® Earth Tones

Clam Shell
Enhance® Basics

Calm Water
Enhance® Naturals

Beach Dune
Enhance® Basics

Toasted Sand 
Enhance® Naturals

Saddle
Enhance® Basics

Coastal Bluff 
Enhance® Naturals

Tiki Torch
Transcend® Tropicals

Havana Gold
Transcend® Tropicals

Spiced Rum
Transcend® Tropicals

Vintage Lantern
Transcend® Earth Tones

Lava Rock
Transcend® Tropicals

Island Mist
Transcend® Tropicals

 MERK: Hør med den lokale distributøren for fargetilgjengelighet i ditt område.
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© 2022 Trex Company, Inc. Ale rettigheter reservert. Trex®, Trex logoen, Trex Transcend®, Trex Enhance®, Trex Signature®, Trex Hideaway®, Trex® Outdoor Lighting™,  

Trex Blade™, Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Pergola™, TrexPro®, Trex® CustomCurve®, Trex® LatticeWorks™ og Trex® Cornhole™  
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BAK  
terrasse: Transcend i Spiced Rum
– 
FORAN 
terrasse: Transcend i Island Mist

FINN OSS PÅ

TERRASSE REKKVERK BELYSNING ENDEBORD KJØKKEN MØBLER PERGOLA DRENERING


