MONTERINGSANVISNING
Trallgolv - Algustrum

Distans

❶ Sätt upp reglar till trallen. CC mellan
reglar får max vara 400mm. Viktigt att
planken för cirkulation undertill.

Clips

❷ Trallprofilerna ska sedan fästas i reglarna
med en rostfri clips, skruven som ingår är
rostfri. Det behövs ca 16 st clips/m2. Varje
planka mäter ca 145mm inkl mellanrum.
Använd ALLTID distans vid kanter och mellan
profiler i längsgående riktning för att få rätt
mellanrum.
Algustrum har måtten enligt nedan och finns i följande färger:
(6,9 lm=1 m2)
Algutsrum Plus: Blank yta

❸ Använd samma utförande hela vägen.
Det finns möjlighet att köpa till ändlock
till vår trall i färgerna svart,grå eller brun)

Algutsrum Vanlig: Borstad yta

Valnötsbrun Graftigrå

Brun

Anctracit

VIKTIGT
- Komposittrall är ett material som förändras längdmässigt vid temperaturskillnader och det gäller alla fabrikat
- Det är mycket viktigt att det finns ett ordentligt avstånd mellan trallens kortändar för att undvika att planken bågnar eller spricker vid höga
utomhustemperaturer. Använd distanser! Lämna alltid 5 mm avstånd mot alla väggar och fasta föremål.
- Clipsen ger trallen möjlighet att röra sig vid olika utomhustemperaturer. Varje clips ska endast monteras med en skruv. Ett clips på varje regel är viktigt.
- När man använder clips säkerställer clipset att mellanrum mellan profilerna blir rätt, om man skruvar fast måste man använda medföljande distans.
- Det är viktigt att trallen kan röra sig ordenligt i längdled då den expanderar några millimeter vid värme. Detta gäller för alla fabrikat av träkomposittrall.
- Vi rekommenderar att man använder clips men man kan också skruva fast trallen. Förborra alltid innan du skruvar i trallen men aldrig närmare än 25
mm från brädornas kant för att undvika sprickbildning. Vid förborrning ska en borr med större diameter än skruven användas så materialet kan röra sig.

Lycka till med monteringen och tveka inte a höra av er om det finns några
frågor.
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