Viktig informasjon
Viktig informasjon før du begynner å montere
Fiberon® terrassebord er ment brukt som overflate til terrasser, plattinger og levegger,
ikke til bærende konstruksjoner.
Skjult innfesting: Bordene er beregnet for skjult infesting med Phantom® klips.
Fest klipsen vinkelrett i sporet. Ikke stram festene for hardt slik at noten kan sprekke eller
løsne fra bordet.
Skruer: Hvis skruer velges for festing av bordene. Bruk kun godkjente skruer.
Ungå å feste skruer mindre enn 3 cm ut mot kant. Fest skruene så langt inn som mulig fra
skjøten når bordet festes til bjelkene.
Bjelkeavstand: For Fiberon terrassebord med tykkelse på 24 mm anbefales bjelkeavstand
fra senter til senter på 400 mm (cc 400 mm). Legges bordene i 45° vinkel på bjelkene
reduseres bjelkeavstanden med 100 mm. Extreme Aspen og Pewter, som har tykkesle
på 20 mm tykkelse anbefales cc 300 mm.
Avstand mellom kortskjøter: Kompositt materiale vil naturlig bevege seg noe ved
temperatursvingninger. Bordene vil krympe ved kaldt vær og svelle noe i varm vær.
Avstanden mellom kortskjøtene anbefales derfor å være mellom 2-3mm ved montering.
Ventilasjon: Ikke installer terrassebord direkte på en fast overflate. Minimum avstand
til underlaget anbefalt mint 15 cm fra undersiden av bordene til underlaget for å sikre
tilstrekkelig ventilasjon. Påse god utlufting i enden av terrassen.
Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrasen og i trapper.
Svartsopp, grønske og mugg: Sopp og mugg kan oppstå på alle utendørs overflater,
inkludert terrassebord og rekkverk, spesielt i perioder med lite sol og mye fuktighet.
Vask terrassen så ofte som nødvendig, minst to ganger i året med såpe og vann.
VARME: Terrassebord vil holde på varmen når de utsettes for direkte sollys. De kan
oppleves som varme når du går barføttes.
Statisk elektrisitet: Kan ved spesielle forhold en skjelden gang oppstå. Erfaringen viser at
dette utlader seg selv over noe tid.
Se våre nettsider for mer detaljert leggeanvisning, garantier og salgs- og
leveringsbetingelser.
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