Produktdatablad med montageanvisning
Frøslev ABODO terrassebrædder
Varighedsklasse 1
Træart:
Oprindelse:
Udseende:
Anvendelse:
Format og profiler:

Formateksempel:
Profileksempel:

Termisk modificeret, plantagedyrket Radiata Pine.
New Zealand. FSC®-certificeret.
I princippet knastfrie terrassebrædder med en smuk åretegning og en brun farve.
Frøslev ABODO patinerer til en sølvgrå farve, såfremt det står ubehandlet.
Anvendes til terrasse og beklædning.
Frøslev har et bredt udvalgt af profilerede terrassebrædder. Se hele sortimentet HER eller
gå ind på www.frøslev.dk. Glathøvlede brædder anbefales ikke til denne træart, da de vil
være meget tilbøjelige til at revne og ridse i overfladen.
Profil 4976 rillet/glat; 32 x 150 mm (råtræsmål), 26 x 142 mm (færdigmål).

profil 4976

Densitet:
Egenskaber:

Fugtindhold:

430 kg/m3 ved 12 % træfugt.
Frøslev ABODO er modificeret med en thermoproces, der øger træets modstandsdygtighed over for svampeangreb uden brug af kemikalier. Under behandlingsprocessen ændres
træets farve til brun, træets ligevægtsfugtindhold reduceres og træet bliver mere dimensionsstabilt. Samtidig opnår ABODO varighedsklasse 1.
Vindridser og revner er naturligt forekommende i terrassebrædder af træ, da træ er et
levende materiale, som vil arbejde i et vist omfang - især under specielt hårde vejrforhold.
Eksempelvis vil træet, når det bliver udsat for tørke i højere grad få vindridser og revner. I
fugtige perioder kan der opstå mørk misfarvning på overfladen, disse patinerer over i en
sølvgrå farve over tid.
Ovntørret til ca. 6-8 %. Da ABODO er termisk modificeret kan fugtindholdet ikke bestemmes
nøjagtigt med indstiksmåler.

Der tages forbehold for trykfejl samt sortimentsændringer.
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Montageanvisning
Forberedelse
Læs beskrivelsen i Træinformations bog TRÆ74 inden arbejdet påbegyndes.
Afmærk det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Dæk alt jorden
med en ukrudtsdug for at forhindre ukrudt og planter i at
vokse op mellem brædderne.
Strøer
Terrassens skellet konstrueres af bjælker/strøer i trykimprægneret træ NTR klasse A på punktfundamenter. Alle
strøer skal være parallelle, ellers vil det blive synligt på
rækken af skruer eller propper. Hold en strøafstand (c-c)
på max 45 cm.
Lægning af terrassebrædder
Skær terrassebrædderne i den ønskede længde. Endekapning i begge ender anbefales. Der skal anvendes A4
syrefaste skruer i Ø5,0 mm. Skruens længde afhænger af
brættets tykkelse.  Brug eventuelt snor til at sikre, at skruerne bliver rigtigt placeret.
Skruerne monteres altid oppefra; aldrig skråt fra siden
– det vil medføre flækning. Husk altid at placere skruen
min. 25 mm fra kant samt forboring, ellers risikerer du,
at brættet flækker eller skruen knækker. Brug et bor med
fast stop og undersænker.
Det anbefales at anvende murpap imellem bræt og strø
for at lede regnvand væk og modvirke råd.
Hold min. 6 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.

Vedligeholdelse af terrassebrædder
Vi anbefaler, at du renser din terrasse med trærens, uanset om den skal stå ubehandlet eller olieret. En ny træterrasse bør behandles med olie, allerede inden den tages
i brug, for således at give træet de bedste betingelser.       
Efterfølgende anbefaler vi, at terrassen bliver vedligeholdt
med olie minimum én gang om året.
Hvis du lader din terrasse stå ubehandlet, skal du være
opmærksom på, at risikoen for vindridser og enderevner
forøges. Rådfør dig altid med os, inden du vælger denne
mulighed. En mere ensartet patinering opnås ved at give
en gang olie efter lægning og herefter ingen vedligeholdelse.
Lad terrassen tørre i 24 timer efter afrensning. Du kan
herefter behandle terrassen med terrasseolie. Vi anbefaler som udgangspunkt altid terrasseolie med pigment
som giver UV-beskyttelse. Klar terrasseolie har meget kort
holdbarhed. Vælg fx. GORI 303 eller 304.
Det anbefales at vaske terrassen før og efter sæsonen.
Læs altid producentens anbefalinger på produkterne, inden du påbegynder behandling.
Tilbehør
Vi kan tilbyde SUPRO klips til skjult montage. Montagesystemet giver et eksklusivt udseende. SUPRO giver en
jævn, ubrudt overflade, som ikke er gennembrudt af
skruehuller. Den skruefrie overflade letter vedligeholdelse
og muliggør afslibning efter ønske.
OBS! Over tid kan der opstå en permanent eller periodevist klaprende lyd mellem brædder og strø grundet udtørring. Denne lyd kan kun fjernes ved omlægning af de
pågældende brædder.
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