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Montagevejledning 
terrasse

1. Forberedelse 

Planlæg dit læggemønster og skær terrassebrædderne i den 
ønskede længde. Vi anbefaler desuden endekapning i beg-
ge ender.

Afmærk nøje det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse. 
Eksempelvis med pinde og en hvid eller farvet snor. Sørg for 
at jorden er jævn og i niveau. Dæk alt jorden med en ukrudts-
membran for at forhindre ukrudt og diverse planter i at vokse 
op mellem brædderne. 

Enkelte træsorter kan som friske brædder afgive farve, også 
til det omkringliggende miljø. Det er ganske naturligt, og far-
ven i træet udvaskes over tid. Vær dog ekstra opmærksom på 
afstand til murværk og lyse betonoverflader.

Vær opmærksom på at fjerne værktøj af rå-jern og metals-
plinter fra din træoverflade, da disse kan forårsage farveæn-
dringer i træet.

1.1 Stabilisering af underlag 

Anvend hårdttræsstrøer til din træterrasse for det absolut 
bedste resultat. Andre blødere træsorter giver ikke samme 
stabilitet og levetid for din terrasse. 

ECO Line terrassefødder fra Eurotec gør det nemt at placere 
og stabilisere dine strøer. 

Sørg for at dine strøer er parallelle. Det gør selve monterings-
arbejdet langt nemmere, og den synlige række af skruer og 
eventuelt propper bliver lige. 

HUSK: Din terrasse skal etableres med fald væk fra huset for 
især at undgå gener med vand og skidt. 

Vi anbefaler 1 cm fald pr. meter terrasse 

1.2 Korrekt strøafstand  

I forhold til strøafstand er vores anbefaling max 70 cm ved ter-
rassebrædder på 25 mm tykkelse, max 60 cm ved 21 mm og 
max 50 cm afstand ved 20 mm tykkelse. 

Vi anbefaler hårdtræsstrøer på 45 x 68 mm monteret på høj-
kant med fastgørelse for minimum hver 110 cm.

2. Dobbeltstrøer 

For stabilitet, skal der anvendes dobbeltstrøer ved samlinger. 
Alternativt kan 45 x 68 strøen lægges ned med de 68 mm ven-
dende opad. Vær da opmærksom på, at selve strøen på denne 
led ikke anbefales at spænde over mere end 80 cm. 

3. Protectus / Murpap  

Vi anbefaler at anvende Protectus træbeskyttelsestape eller 
murpap mellem bræt og strø for især at aflede regnvand og 
dermed modvirke råd.  

4. Afstandsklodser  

Vi anbefaler 7–10 mm afstand imellem terrassebrædderne, så 
træet kan bevæge sig ved udsving i temperatur og luftfugtig-
hed. Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 
7–10 mm. Brug eventuelt snor til at sikre, at brædderne ligger 
korrekt – også i forhold til fald.  

5. Skruetvinger  

Da de færreste terrassebrædder er helt rette, kan du med 
fordel anvende en skruetvinge til at holde brættet på plads 
under fastgørelsen. 

6. Forboring af huller ved synlige skruer 

Forbor hullerne minimum 25 mm fra kanten af brættet. 

Ved HSI A4 rustfri 5,5 x 60 mm skruer; forbor med HSI fors-
ænkerbor. Boret medfølger ved køb af 600 stk skruekasse fra 
vores lager. 

Ved NKT Fasteners Terrasseskruer High-End 6,0 x 60 mm; 
følg forboringsskemaet på side 23, og tilpas forboring efter 
dit projekt. Ved korrekt forboring sikrer du let montering og 
at skruerne ligger i niveau med brædderne efter montering. 

Ønsker du at afslutte montagen af din terrasse med propper – 
se ”Forboring til propafslutning’ på næste side.

Savsmuld bør fejes væk fra træoverflade og fliser straks efter 
forboring og skæring for at undgå farveaflagring ved specielt 
mørke og rødlige træsorter.  

7. Fastgørelse   

Fastgør dine terrassebrædder med skruer i syrefast 
A4 stål. Med udgangspunkt i 21 x 145 mm brædder bruges der 
ca. 30 skruer pr. m2 terrasse. Skruerne monteres altid oppe-
fra og med minimum 25 mm fra kant af strø og terrassebræt – 
blandt andet for at undgå at materialet flækker.

Følg forboringsskemaet på side 23 for holdbar og sikker fast-
gørelse.

8. Slibning af terrassen 

Anvender du terrassebrædder med en glat profil, bør du altid 
efterslibe for at opnå et flot resultat og en blød overflade på 
din terrasse.  

Forboring til propafslutning Fremgangsmåde i billeder

1.1 Forboring af huller til propning 

Ved propning skal du altid anvende Eurotec 
5,0 x 60 mm rustfri A4 skruer eller NKT 5,0 x 
60 mm Fasteners SPUN+ A4. Forbor hullerne 
med et 15 mm propbor. Placer altid skruehul-
let minimum 25 mm fra kant. 

1.2 Limning af propper 

Propperne monteres med vandfast udendørs 
D3-trælim. Bank proppen i, og lad lidt af prop-
pen stikke op. Tør overskydende lim af straks. 
Dette gøres nemmest med en let fugtig og 
fnugfri klud.  

1.3 Planpudsning af propper 

Resten af proppen planpudses i niveau 
med terrassebrædderne. Efter propning 
anbefaler vi, at du sliber hele terrassen.   
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Denne montagevejledning gælder for alle terrassebrædder på nær Thermo-D 
Ask og Thermo-D Fyr. Se i stedet s. 26 for disse.


