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Läs mer om Ipe

Ipê
Tack för att du valt IPE-trall från IBI Wood.
Notera att det alltid är viktigt att följa
lägganvisningarna för att eventuella garantier
skall gälla.

Snabbfakta

Trä har naturliga rörelser i sig och sprickor kan
förekomma, speciellt vid ändträet, därmed kan
det vara rekommenderat att rensåga ändarna vid
leverans. Vid leverans kan vissa små partier upplevas sträva eller stickiga på grund av resning i träet,
detta är helt naturligt och kan enkelt åtgärdas
med ett fint slippapper och slipkloss/slipmaskin
för att få en riktigt fin och len yta. Andra mindre
defekter kan även förekomma så som maskhål och
motträ på mindre partier, detta får dock förekomma och är en naturlig del i träet.

Ursprung:

Sydamerika

Certifikat:

FSC ®

Längder:

1850 – 5500 mm

Dimensioner:

21x145 mm

Åtgång:

Ca 7 lpm/m 2

Yta:

Slät/Slät

Impregnering:

Ingen

Latinsk namn:

Tabebuia spp

Infästning

Clips/ Skruv
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Anvisningar Ipê
Förvaring
Vid förvaring av trallen innan läggning skall den
alltid hållas täckt med ventilation och fri från sol
och regn. Detta för att förhindra att trallen slår sig
eller får ytlig påväxt.

Montering
Då trä är ett levande material kan dimensionerna
variera något vid leverans. Virket rör sig även på
bredden i takt med årstiderna och luftfuktigheten.
Därför är det alltid viktigt att lämna minst 3 mm
luftspalt mellan varje bräda. Vid montering skall
trallen läggas på ett cc-avstånd på max 60 cm.
Även viktigt att tänka på att trallen och underkonstruktionen har en god ventilation och att när
du skarvas att det skarvas över dubbelregel.
Inga speciella verktyg krävs för bearbetning av IPE
utan det går bra med standardverktyg för bearbetning av trä.

Färg och behandling
Trä är ett levande material och inget träd är det
andra likt. Där med kan det förekomma färgvariationer i trallen dessa jämnar dock ut sig med
tiden då solljus får allt trä att gråna. IPE får en
fin silvergrå patina med tiden. Vill man behålla
ursprungsfärgen kan man olja trallen. Tänk då
på att alltid rengöra trallen innan. Läs alltid på
förpackningen från tillverkaren och följ anvisningarna. Är du osäker testa först på någon spillbit
eller i något hörn. När du sågar eller slipar på IPE
kan den nya ytan upplevas starkt gul eller grön.
Detta är helt naturligt och kommer att lägga sig
inom någon dag i solljus.
Inga speciella verktyg krävs för bearbetning av IPE
utan det går bra med standardverktyg för bearbetning av trä.

Infästning
IPE är ett av få hårdträ som går att montera
med clips, för dold infästning. Detta på grund av
träslagets fantastiska egenskaper, IPE är oerhört
stabilt samtidigt som det är väldigt hårt. Den lilla
rörelsen i träet gör att det går att montera trallen
med 3 mm luftspalt, något som kommer automatiskt när du använder dig av våra clips.
Väljer man att skruva trallen är det viktigt att
förborra och försänka skruven, vi rekommenderar
vår trallskruv från SPAX med godstjocklek på 5
mm. Vid förborrning rekommenderas en borr på
4 mm, borra ej i regeln. Skruven sätts 25 mm in
från kanterna. Skruva aldrig trallen underifrån då
det med för en stor risk att skruven inte kan hålla
trallen och plankorna slår sig.

Återvinning
IPE är 100 % trä utan några kemiska tillsatser och
sorteras i träåtervinning alternativt eldas upp.

Vill ni undvika synliga skruvskall kan man plugga
golvet. IBI Wood tillhandahåller en Ipeplugg som
är 10 mm i diameter och 8 mm i längd. Borra aldrig djupare än 6 mm, limmas med polyuretanlim
och slipa sedan ner de sista för bästa resultat.

Ett rätt installerat golv är
ett golv för decennier.

Tillbehör till denna produkt
Skruv
Läs mer om
våra tillbehör

Plugg

Clips

Stegborr

Trallspännare

