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1. PRODUKT
PROSJEKT

Trex terrassebord
Importeres og distribueres av Optimera AS:
Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo
Tlf. 22 16 88 70
optimera.no
Produktene produseres av Trex Company Inc. i Nevada og Virginia, USA.
2. PRODUKTBESKRIVELSE

Trex leverer vedlikeholdsfrie og miljøvennlige terrassebord, som leveres
med 25 års garanti. Terrassebordene er utformet for å være sklisikre.
3. MILJØVENNLIG

Produktene er laget av 95% resirkulerte materialer: bæreposer i plast,
og resirkulert treverk fra brukte paller, ødelagte møbler etc.
Trex er ikke giftig for mennesker eller miljøet, verken i bruk eller som
avfall.
4. MONTERING AV TREX

Tabellen nedenfor viser anbefalt bjelkeavstand ved normal nyttelast
balkong/terrasse 4 kN/m2.
Gulv

c/c

25x140 mm
25x140 mm. Montert i 45 grader.
25x140 mm. Montert i bue.

40 cm
30 cm
30 cm

Ved montering over 5 oC monteres bordene med 0,6 cm avstand sideveis.
Ved temperaturer under 5 oC legges terrassebordene med 1 cm avstand
sideveis. Avstanden skal aldri overskride 1,3 cm.
Det påkreves ikke spesialverktøy for montering av Trex. For å oppnå best
resultat anbefaler vi å bruke et hardmetallblad ved kutting og deling av
Trex terrassebord.
Festemidler
Trex har utviklet et skjult innfestingssystem spesialtilpasset Trex sine
terrassebord. Dette gir optimal avstand mellom bordene. Dersom det skjulte
låsesystemet ikke benyttes, monteres bordene ved bruk av rustfrie skruer.

5. MONTERING AV TREX

Rengjøring og vedlikeholdsintervaller
Alle utendørs byggematerialer krever rengjøring. Regelmessig rengjøring
av Trex terrassegulv og -rekkverk vil bevare terrassegulvets vakre utseende. Regelmessig fjerning av pollen og annet rusk fra terrassegulvets
overflate vil hjelpe å redusere soppdannelse på biobelegget.
Det anbefales at terrassen vaskes to ganger per år, om våren og om høsten.
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Problem

Løsning

Skitt og rusk

Det berørte området bør spyles med en slange for å fjerne rusk på overflaten. Bruk varmt såpevann og en myk børste for å fjerne skitt og rusk.

Krittstreker
Is og snø

De fleste typer fargekritt er permanente og kan misfarge overflaten.
En plastskuffe kan brukes til å fjerne snø fra terrassegulvet. Bruk
kalsiumklorid eller bergsalt til å smelte snøen og isen på terrassegulvets
overflate.

Olje, fett og mat

Alt matsøl bør fjernes så raskt som mulig. Overflaten må rengjøres innen
sju dager for å opprettholde garantien mot flekker. Flekkene fjernes ved
å spyle med en slange. Bruk varmt såpevann og en myk børste for å
fjerne matsøl.

Sopp og jordslag

Sopp kan tære på biobelegget hvis rusk, f.eks. pollen og skitt, blir
liggende på terrassegulvet. Det anbefales å bruke en slange og varmt
såpevann med en myk børste for å fjerne matrester og sopp.

Bruk av trykkspyler En 103 bar trykkspyler kan brukes på Trandscend-skallets overflate for å
fjerne skitt og rusk. Bruk en sprededyse i en avstand på minst 100 cm fra
terrassebordets overflate ved bruk av en trykkspyler.
Maling

Terrassbord av typen Trex Trandscend og Trex Contour KAN IKKE males
eller beises.

Rengjøring

Skrubb det aktuelle området med en middels myk skurekost og vann og
såpe. Trykkspyl deretter i henhold til retningslinjene ovenfor. Bruk en
såpebeholder hvis trykkspyleren er utstyrt med en slik. SKYLL GRUNDIG.
Hvis terrassegulvet ikke blir skylt ordentlig, vil vannet, hvis det får tørke,
inneholde rester, slik at gulvet må rengjøres på nytt.

6. TEKNISK SERVICE

Fargeendring
Fargen til Trex vil ikke, i løpet av 25 år, endres mer enn 5 Delta E (CIE) enheter.
6. LAGRING

Produktene bør ikke lagres direkte på bakken, men på et horisontalt, ventilert
og stabilt underlag. Bruk strø for å støtte opp terrassebordene ved lagring.
Terrassebordene bør ikke stables høyere enn 6 pakker (en pakke består av
48 terrassebord).
Produktene bør også være tildekket under lagring for å unngå fargevariasjon.
7. BEHANDLING AV AVFALL

Kapp og avfall av terrassebordene kan kastes i vanlig restavfall.
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