Dolt montage för exklusivare
altaner och trädäck.
Med Deckmaster introducerar vi det osynliga sättet att tänka däck och golv på.
Med Deckmaster fäster man trallen underifrån och får ett helt dolt montage.
Det är dessutom genialiskt enkelt och perfekt för alla typer av träslag. Perfekt för alla
proffs som vill göra ett bra jobb! Men också för alla gör-det-självare som kräver det bästa.

Deckmaster levereras som ett komplett
paket med beslag, skruv och monteringsanvisning. Förpackningarna är färgkodade
med rätt skruv och beslag för den tjocklek
på material som du valt.

FAKTA OM DECKMASTER
• 57 cm beslag galvat stål
• Fäster trallar underifrån
• Ger dolt montage
• Levereras som ett komplett paket
• Färgkodade
• Ger vackrare utseende
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Gör det enkelt att skruva brädor underifrån
Inga skruvhål
Ingen risk för montageskador på ytan
Stabilt montage
Reducerar risk för fuktskador
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MONTERINGSANVISNING

1

Fäst beslagen på reglarnas sidor.
Mot yttre regeln skall beslagen fästas sida vid sida inåtvända, se bild 5.
Fäst med den bifogade skruven i vartannat hål på beslagens sidor.

Beslagen alterneras för att ge jämnt stöd för
reglarna, se bild 2. Då skruvarna dras in i 60
Bild 1.

graders vinkel bildas spänning som drar brädorna
i en riktning, se bild 4. Genom att alternera beslagen dras brädorna från olika håll vilket i sig skapar stabilitet i konstruktionen.
Bild 2.

2

Fäst genom att knäa mot brädorna och montera underifrån, se bild 3.
När du arbetar uppifrån trädäcket placerar du varje bräda över reglarna. Montera
genom att dra i minst 2 skruvar genom beslaget upp i varje bräda. (Använd helst
skruvdragare med vinkelmöjlighet.) Har du gott om utrymme monterar du underifrån, se bild 1. Mellanrummet mellan brädorna brukar rekommenderas vara 3-6
mm. Men tänk på att om du ska montera tryckimpregnerad trall som är mycket

Bild 3.

fuktig t ex nyligen tryckimpregnerad, bör mellanrummet mellan brädorna vara ca
en tumstocks bladtjocklek (1,5 mm). När virket torkar ökar mellanrummet till en
lagom distans.

Bild 4.
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Skarva ihop brädor.
Där brädorna möts i skarv över en regel skall beslag fästas på bägge sidorna
om regeln, se bild 4. Är det slumpmässigt skarvmönster kapas beslagen till
brädans bredd och fästs på motsvarande sida av regeln där full-längdsbeslaget
sitter.
Fortsätt att montera enligt anvisningarna från steg 2, se till att utrymmet mellan
brädorna bibehålls. Är utrymmet under otillräckligt fäster du den sista brädan
genom att skruva uppifrån, försänk skruven och plugga igen hålen för att
bibehålla det dolda montaget.

Altan/trädäck
Storlek m2
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Avståndet från marken till undersidan av trall, vid montage,
bör ej understiga 30 cm.
Generalagent

Med Deckmaster väljer du lätt vilket avstånd du vill ha
mellan brädorna. Tänk på att inte lägga brädorna tätt
mot varandra, utrymmet mellan behövs för
fuktreducering dessutom behöver virket viss
rörelsemån.
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