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Montering (dolda fästen) – och instruktioner för drift och underhåll av 

FSC Bambu Trall Pro™, Cognac och Espresso 

 

Vid mottagandet av plankorna: 
 

- Dessa anvisningar gäller för H&W-artikelnummer 188801, 188802, 188901, 188902. 

- Kontrollera att kvantiteten och produkten överensstämmer med det du beställde. 

- Kontrollera om varan har skadats under transporten. Om så är fallet, informera föraren 

omedelbart.  

 

Före installationen ska du: 

- Se till att det inte kan ansamlas vatten under terrassen. 
- Se till att det finns god ventilation under terrassen (det ska vara ett avstånd på 100 mm från 

marken till underkanten av reglarna). 
- Se till att det finns god ventilation (minst 20 mm) runt väggar och intilliggande byggnadsdelar. 
- Se till att underkonstruktionen är stark och stabil. Reglar monteras med cc 462,5 mm och ska vara 

minst 40x58 mm (58 mm bredd). De ska ha stöd per min. 600 mm.  
- Det rekommenderas att installera dubbla reglar vid olika skarvar.  
- Se till att terrassen har en lutning på 1–2 % för att underlätta vattenavrinningen. Lutningen får inte 

ske mot en husfasad eller liknande. 
- Det rekommenderas att använda reglar med samma hållbarhetsklass som terrassplankorna. På så 

sätt får terrassen en så lång livslängd som möjligt. 
 

Montering med dolda fästen: 

- Bestäm om den släta eller räfflade sidan på brädorna ska vara uppåt eller nedåt.  
- Vid cc 462,5 mm regelavstånd är det inte nödvändigt att såga till plankorna. Spont och not är tätt 

sammanfogade över regeln och sågas bara av i ändarna/ slutet.. 
- När du sågar till Bambu Trall Pro™, ska den bildade delen därefter förseglas med H&W vax .   
- För att förhindra att plankorna ”glider” i fästena rekommenderas det att du skruvar fast 

ytterbrädan med synliga skruvar. Använd alltid rostfria, syrafasta A4-skruvar. 
- Förborra med en försänkningsborr och skruva sedan ner skruven. Det bör finnas 2/3 vidhäftning i 

den underliggande konstruktionen.  
- För att undvika sprickbildning i änden av plankan, borra min. 30 mm från plankans ände och minst 

20–25 mm från kanten.  
- Du kan börja med att använda en H&W-terrassplanka för start och slut, med not på bara en sida. 

Du får en fantastisk avslutning/start på din terrass. 
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- Montera klämman och skruva fast den på regeln med den medföljande skruven. När brädorna läggs 

samman vid kortänden monteras en klämma på varje bräda. Se illustrationen nedan. 
- Beräknad förbrukning av klämmor: 20 st./m2 för 137 mm brädor och 17 st. för 155 mm brädor. 
- När du avslutar terrassen kan du använda en start- och slutbräda som har not på bara en sida för 

att få en fin avslutning. 

 

Efter montering 

- Bambu Trall Pro™ är föroljad på fabriken. För att uppnå bästa möjliga motståndskraft vid framtida 

användning rekommenderas det att terrassen oljas in 4–6 veckor efter monteringen. Då har 

porerna öppnat sig och plankorna absorberar lätt oljan. Detta ökar livslängden på terrassen. 

 

Drift och underhåll 

- Bambu Trall Pro™, Cognac och Espresso är ett naturmaterial som kan variera i färg, struktur och 

utseende. Färgen kan snabbt ändras till ljusbrun eller grå, beroende på underhållsintervallet. 

 

- Sprickor och stickor kan uppstå på ytan.  

 

- På samma sätt kan det uppstå sprickor på kortsidan på plankorna, beroende på uttorkning/fukt. 

Detta minskas genom regelbundet underhåll och försegling av kortsidor som har bildats.  

 

- Dimensionella förändringar och eventuell krökning av brädor beror på klimatförhållandena där 

skivorna är placerade. Detta omfattas inte av reklamationsrätten.  

 

- Dagligt underhåll utförs med en ANZA terrassborste (köb evt. i Bauhaus). Den kan användas för att 

avlägsna små stickor, samt smuts och skräp som ansamlats på däcket. Om skräp och smuts får sitta 

kvar under längre perioder blir det svårare att få bort det igen. 

 

- Det rekommenderas att du underhåller terrassen 1–2 gånger per år, beroende på väder, vind, UV-

strålning osv. Välj en dag med 15–20 grader – undvik direkt solljus. 

 

- Beroende på hur du vill ha utseendet i framtiden kan du välja att inte underhålla terrassen med 

olja. Detta minskar dock terrassens livslängd.  

 

1. Använd en högtryckstvätt (4 kg tryck) med terrassrengöringsmedel för att tvätta däcket helt 

rent.  

2. Använd WOCA Intensiv Trärens för utomhusbruk, i förhållandet 1:2. Om däcket är mycket 

smutsigt kan intensiv trärengöring användas outspädd. 

3. Rengör sedan med en ANZA terrassborste (köb evt. i Bauhaus). Rengör alltid i brädornas 

längdriktning.  

4. Låt däcket torka i minst 24 timmar. Plankorna ska vara helt torra innan de oljas in. 
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5. Applicera sedan WOCA Exterior Wood Oil, Colour Teak (används till både Espresso och Cognac) 

i ett jämnt och tunt lager. Du kan använda en WOCA-oljaapplikator för detta. 

6. Efter 5–10 minuter torkar du bort överflödig olja. Olja är ett lättantändligt material, så se till att 

du kasserar använda trasor osv. på rätt sätt. 

7. Däcket behöver sedan torka i 24–48 timmar.  

 

Om du har frågor om användning, montering eller klimatförhållanden, kan du kontakta Holse & Wibroe 

A/S på tfn. +45 88 18 28 00 eller info@holseogwibroe.dk 

 

 


