Byggevejledning
Sature® Træterrasse
Gør-det-selv træterrasse
Du skal bruge - Frøslev Sature® terrassebrædder

≥ 26 x 118 mm

Materialer til underkonstruktion:
•
Sature® strøer eller trykimprægneret NTR-kl. A reglar ≥ 45 x 70 mm
•
Bjælkesko / vinkelbeslag / beslagskruer
•
A4 rustfrie skruer til terrassebrædder ≥ 4,8 x 60 mm
•
Betonfliser / plastkiler eller
•
Trykimpr. NTR-kl. A ru stolper 97 x 97 mm og stolpebeton
•
Ukrudtsdug
•
Bore-/skruemaskine
•
5 mm bor med fast stop og undersænker
•
Skruer, kridtsnor, tommestok, blyant, pensel, vaterpas, kap-/geringssav
•
Evt. murpap i samme bredde som strøer
•
Evt. Frøslev Flexspacer afstandsbånd
•
2-3 lange skruetvinger
•
Stykker af krydsfinér, masonit eller lignende som afstandsklodser
•
Sature® Preserve til kapflader
•
Værnemidler: handsker, støvmaske, beskyttelsesbriller etc.
Forberedelse

Læs beskrivelsen i Træinformations bog TRÆ74 eller på Bolius’ hjemmeside inden arbejdet påbegyndes.
Hav ekstra skærende værktøj som klinger, bor og save tilgængelig, så dette let kan udskiftes, når det
slides. Den pæneste finish opnås med skarpe klinger, bor og save.
Afmærk det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Mål op
så du er sikker på, at der bliver korrekt afstand til fx underkanten på din terrassedør. Dæk alt jorden med
en ukrudtsdug for at forhindre ukrudt og planter i at vokse op mellem brædderne.
Strøer

Terrassens underkonstruktion konstrueres af reglar/strøer i Sature® eller trykimprægneret træ i NTR KL.
A. Alle strøer skal være lige og monteres parallelle, ellers vil det blive synligt på rækken af skruer. Kontroller diagonalmålene.
Hold en afstand (c-c) på ≤ 60 cm. Husk et let fald på konstruktionen væk fra huset på ca. 1 cm per meter.
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Byggevejledning

Når produktet håndteres, håndteres det som træprodukter i almindelighed. Anvend derfor værnemidler
som handsker, støvmaske og beskyttelsesbriller for at reducere risikoen for gener og ulykker.
Placer strøerne på betonfliserne og juster med kilerne. Underkonstruktionen fastgøres til underlaget. Alternativ nedstøbes stykker af 97 x 97 mm stolper med passende afstand som strøerne fastgøres til.
Skær terrassebrædderne i den ønskede længde matchende dit design. Der er masser af inspiration at
finde på nettet. Brug ikke meget korte bræddestykker eller designs, som kræver meget nøjagtig tilpasning
af geringer. Kapning af begge ender udføres for at opnå præcist snit og vinkel og for bortkapning af enderevner. Påfør Sature® Preserve på alle kapflader.
Der skal anvendes A4 syrefaste skruer i ≥ ø4,8 mm. Skruens længde afhænger af brættets tykkelse; 60
mm er normalt passende for ≤ 28 mm tykke brædder. Brug eventuelt kridtsnor eller boreskabelon til at
sikre, at skruerne bliver rigtigt placeret. Skruerne monteres altid oppefra; aldrig skråt fra siden
– det medfører risiko for flæk. Husk altid at placere skruen min. 25 mm fra brættets ende samt for boring,
ellers risikerer du, at brættet flækker eller skruen knækker. Brug et bor med forsænker og fast stop – det
giver et ensartet resultat. Der skal være min. to skruer per befæstelsespunkt.
Der kan anvendes murpap imellem bræt og strø for at lede regnvand væk fra strøen og modvirke råd eller
der kan anvendes Frøslev Flexspacer afstandsbånd. Ved tørre brædder holdes 6-10 mm afstand imellem
brædderne til dræning. Ved endestød holdes min. 2 mm afstand. Første bræt monteres mod fast kant med
en afstand på 10-15 mm. Næste bræt monteres parallelt med det første og så fremdeles.
Lægningen bør løbende kontrolleres med 10-brætsmål, alternativt kan Frøslev Flexspacer afstandsbånd
anvendes.
Vedligeholdelse

Efter endt montage børstes forsigtigt overskydende silikat fra Sature®-modificeringen af overfladen med
en blød børste eller en fugtig klud så man undgår afsmitning på sko og tøj.
Sature® terrassebrædder afrenses efter endt montage med Sature® Clean og behandles med plejeproduktet Sature® Protect, tidligst 24 timer efter afrensningen.
Udfør afrensning og plejebehandling 1 gang årlig. Følg altid anvisningen på produktet. Ved jævnligt vedligehold og efterbehandling med Sature® træbehandlingsprodukterne beskyttes træet optimal og fremstår
flot.

__ S
 ide 2/2
01.10.2022
Frøslev Træ A/S

Jens P. L. Petersens Vej 1
DK-6330 Padborg

T: +45 74 67 06 00

info@froeslev.dk
frøslev.dk

CVR-nr. 14 24 83 31

