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Montering terrassebord

09-6

Fest det med terrasseskruer. Er du usikker på lengden og type,
hjelper Montérs Selvbyggerservice deg med det. Skruene skal ha
en vinkel på
ca. 20°.

06-4

Innvendige hjørner lages med overlapp. La det ene beslaget gå helt
inn, og det andre legges oppå og skjæres i 45 °. Her må også tungen
som stikker ned, fjernes. Bruk samme prinsipp på utvendig hjørne.
Husk at beslag skal kuttes med blikksaks, ellers vil skjærekanten ruste.
Det kan ofte lønne seg å få en blikkenslager til å lage beslagene.

10-4

Er bordene buet utover fra de andre, bruker man et hoggjern for å
bende i riktig posisjon mens man skrur bordet på plass

TERRASSE

Kuvingen, også kalt margsiden på terrassebordet, skal opp.

09-6c

10-1

Monter så resten av terrassebordene. Når terrassebordene legges,
skal avstanden mellom dem være fra 2-5 mm. Mange proffer bruker
tommestokken som mal. Ikke kapp dem i endene, men la dem stikke
minimum 5 cm utenfor.

10-5

Når du nærmer deg slutten på terrassebjelkene, måler du ut hvor
de skal kuttes. Beregn at terrassebordene ikke skal stikke lenger ut
enn 30 cm fra bærebjelken. Her er det plass til to bord til.

09-7

Helt innerst mot veggen skal det være et terrassebeslag. Det skal
gå under panelet og over det innerste bordet slik at ikke snø, løv og
vann ligger helt inntil veggen. Ved både liggende og stående kledning skal beslaget bak kledningen. Ved stående panel må du løfte
bordene nederst for å få stukket beslaget under panelet.

10-2

Må terrassebordene skjøtes, gjøres det på terrassebjelkene. Skruene skrus ca. 20° ned i bjelken. Brukes selvborende skruer, er det
ikke nødvendig å forbore.

10-6

Trekk fra 48 mm. Det er tykkelsen på en terrassebjelke, som vil
utgjøre frontbordet på terrassen. Trekk også fra 10 mm dryppkant
på terrassebordet.

2

3

Montering terrassebord

10-7B

Merk av dette på alle terrassebjelkene. Bruk en krittsnor og vinkel
og kapp dem av.

Bruk en sirkelsag med fint blad og kapp etter streken.

TERRASSE

10-8

Monter så frontbordet. Her har vi valgt en 48x148, det samme som
terrassebjelkene slik at det blir like avstander i hjørnene.

10-9

Når alle terrassebordene er montert, skal vi avmerke hvor de skal
kappes. Terrassebordene skal stikke 1 cm utenfor terrassebjelkene.
Bruk en krittsnor til å markere hvor du skal kappe.

11-1
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