
Montering - TERRASSE
- alle kan arbejde med komposit

MONTERINGSVEJLEDNING - LAVET UD FRA 60% RELATIV FUGTIGHED VED 200C 

Generelt: Komposit terrrassebrædder bevæger sig. Brædderne vokser ved varme og krymper ved nedkøling. 
Med dette i tankerne kan man påbegynde montage af terrassen. Lige såvel som andre typer terrasser kan blive ridset, kan komposit også. Husk altid at montere beskyt-
telse under møbler/krukker osv.. Ridser kan fjernes ved hjælp af sandpapir korn 100, start dog altid med at forsøge på et diskret sted. Vær opmærksom på at træstruktur 
aftager med tiden og bliver mindre synlig. Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter montering 
ikke er reklamationsret. Montering er for eget ansvar. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Der 
er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er monteret korrekt.

Husk altid at have min. 6 mm luft ved 2 strøer der 
støder op mod hinanden. Husk også at terrasser 
skal have et minimum fald på 5 mm pr. mtr. Er dette 
ikke muligt skal der, på den side der vender nedad, 
bores en række huller á min. Ø 8 mm, så evt. vand i 
kanalerne, kan løbe ud. Ved montering uden fald på 
areal, SKAL Kirkedal Imprægnering anvendes.
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Max. 5 cm af terrassebrædderne må stikke ud over 
strøen nedenunder. Clips imellem brædderne skrues 
fast med en lang bits, så bræddernes kanter ikke 
beskadiges. Brædderne må ikke tvinges sammen 
med magt, da for stram montering kan forårsage at 
de flækker. Husk altid afstand mellem brædder på 
min. 6 mm, og at skruer bør isættes så de kan tages 
ud igen efter endt montering, hvis der skulle blive 
behov for dét.
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Er der endesamlinger i mellem 2 brædder, skal der være 2 strøer ud 
for hinanden. 2 brædder må ikke dele en clips. Strøafstanden skal 
være 20 mm ved samlinger. Brædderne skal have et mellemrum på 
5-10 mm afhængig af bræddernes længde. 
Jo længere brædder, jo større afstand.
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Hold afstand til faste bygningsdele, murværk, 
stolper ect. på minimum 15 mm i længderetningen 
og 7 mm i bredderetningen.
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Brug slutbeslag til den sidste række brædder. 
Komposit brædder må ikke skrues fast foroven, 
da de skal kunne bevæge sig.
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Start med at montere startbeslag og læg dereft-
er den første række terrassebrædder. Afstanden 
mellem strøerne er max. 40 cm. Vælg 30 cm hvis 
der på terrassen skal være større beslastning, 
f.eks en grill eller tunge havemøbler. Hvis strøen 
skal opklodses, må opklodsningsafstanden max. 
være 40 cm. Ved 21 x 146 mm er det max. 30 cm 
strøafstand.
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www.kirkedalkomposit.dk 

Afslutning på Kirkedal Komposit kan gøres på mange 
måder. Vælg hjørneliste eller dækliste, afhængig 
af smag. Hjørneliste forbores og skrues fast i 
brættet, og den øverste del limes med montagelim. 
Dæklisten skal forbores og skrues ind i både strøen 
og brættet. 

Som afslutning kan endekapper også bruges. Disse 
er med til at sørge for, at der ikke kommer uønsket 
vand i kanalerne.

Bor for med et 5 mm bor i 45 gr. vinkel i not af 
terrassebræt. Sørg for at det er i midten af brættet 
at der forbores, kun 1 skrue pr. bræt.

Derefter skrues en rustfri skrue i, og herved sørger 
man for at terrassebrættet bevæger sig ens i begge 
ender. 
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Anvend med fordel Kirkedal 
specialbits til montering af terrasse.


