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Larix Sibirica
Gode råd ved montage af Sibirisk Lærk

GENERELT
/ Kontroller altid, at de leverede produkter er som bestilt, og
at kvaliteten er som forventet, da det efter montage ikke er
reklamationsberettiget.
/ Brædder skal opbevares afdækket, men ventileret, indtil
montage.
/ Det bør tilstræbes at brædder og strøer har ca. samme fugtindhold ved montage.
/ Brædder og strøer bør aldrig have jordkontakt.
/ Der skal laves fald på min. 5 mm pr./m væk fra faste bygningsdele, og altid i bræddernes længderetning.
/ Der skal holdes en afstand på minimum 15 mm til faste bygningsdele. Dette gælder såvel strøer som brædder.
/ Vi anbefaler at brædder behandles med egnet skimmelhæmmende produkt på alle 4 sider inden montage.
/ Vigtigt – sørg altid for at der kan komme tilstrækkeligt med
ventilation under brædderne, minimum 25 mm spalte, og at
der minimum er 100 mm luft under brædderne.

/ Skruer skal altid monteres min. 20mm fra siden og min.
25mm fra enderne, så risikoen for revner minimeres
/ Enderevner bortskæres inden montage.

STRØAFSTAND VED NORMAL NYTTELAST(2KN)
Dimension

Lav terrasse bolig

Høj terrasse bolig*

22 x 95 mm

410 mm c/c

200 mm c/c

27 x 117 mm

590 mm c/c

330 mm c/c

27 x 142 mm

620 mm c/c

370 mm c/c

*Ved altaner og hævede terrasser, hvor konsekvenserne af
brud kan være betydeligt større.

Vedrørende montage af brædder og underlag henvises i øvrigt
til ”TRÆhåndbog 74” der kan købes på www.traeinfo.dk

UNDERLAG
/ Strøer anbefales i en bredde på 45mm, ved ende-samlinger
dog 90mm.
/ Strøerne udlægges med en maksimal strøafstand jf. nedenstående tabel.
/ Strøerne monteres på fast underlag og fastgøres med egnede skruer.

MONTERING AF BRÆDDER MED SYNLIGE SKRUER
/ Vend brædderne med marvsiden op.
/ Der bør altid forbores og undersænkes i passende dybde, så
vandlommer undgås.
/ Første bræt monteres efter en snor, så de sidder helt lige.
Husk min. 15 mm til faste bygningsdele.
/ Herefter lægges brædderne, med minimum 6-7 mm afstand.
Alle brædder fastgøres på hver strøer med 2 skruer eks. 5.0
x 60.0 mm rustfri A4(forbores).
/ Ved ende-samlinger laves 2-3mm mellemrum så der er plads
til at træet arbejder.
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