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Läs mer om
Komposit

Komposit
Tack för att du valt att lägga IBI Woods komposittrall. Det är av största vikt att ni läser och
följer lägginstruktionerna noga för att få ut
det mesta av din altan och att ni får en
produkt som håller i många år framöver.

IBI Woods komposit innehåller ca 60 % träfibrer.
Detta göra att det är en stabil trall men är
fortfarande ett levande material där viss rörelse i
trallens längdriktning kan förekomma. Därför är
det oerhört viktigt att alltid lämna ett mellanrum
på 8 mm mellan varje planka. Rörelsen på trallen
påverkas till största del på vädret det vill säga
temperatur och luftfuktighet som får trallen att
kunna bli kortare och längre.

Snabbfakta
Ursprung:

Asien

Certifikat:

FSC ®

Dimensioner:

21x145 mm

Längder:

3600 mm

Åtgång:

Ca 7 lpm/m 2

Yta:

Slät/Struktur

Impregnering:

Ingen

Infästning

Clips/ Skruv
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Anvisningar Komposit
Montering
När du bygger en altan är det alltid viktigt att
underkonstruktionen följer rådande byggnormer.
Det man bör tänka på är att alltid ha en god
ventilation under trallen för att motverka mögelpåväxt på underkonstruktion. Även viktigt att
altanen har en lutning i trallens längdriktning bort
från fasta byggnader, lutningen skall vara min 2%.
Detta för att motverka att regnvatten blir liggandes på trallen och skapar vattenpölar och fula
torkmärken.
IBI Woods komposittrall är en solid trall utan några
hålrum. Trallen går med fördel att bearbeta med
vanliga verktyg för trä. Vid montering rekommenderas det att renskära varje trallända för att garantera en 90 gradig vinkel. Vid sista bärlina får trallen
max skjuta 5 cm, detta för att förhindra brott i
trallen vid hög punktbelastning.
Förborra alltid för att minimera risken för sprickbildning vid skruvskallen. Se alltid till att avståndet till
fasta byggdelar så som byggnader är minst 2 cm.
Vi skarvar i längdriktningen, skarva alltid på dubbelregel. Trallen kan med fördel användas med slät eller
rillad sida upp. Det går även att kombinera om man
till exempel vill lägga en fris runt altanen.
Infästning
Trallen fästs med fördel med IBI Woods tillhörande
clips. Då får man en vacker dold infästning vilket
ger ett vackert enhetligt intryck. Använder man
clipsen så behöver man inte tänka på mellanrummet mellan trallbrädorna utan det styrs automatiskt av clipsen. De yttersta brädorna skall alltid
monteras med kantclips för bästa resultat.

Vid montering utan clips använd alltid rostfria,
syrafast skruvar och ett mellanrum på minst 8 mm
mellan trallbrädorna.
Färg
Solens uv-strålar påverkar trallens färg och efter
1000 h solljus får kompositen en något ljusare
nyans, färgförändringen är dock knappt synbar och
påverkar inte prestandan på något sätt.
Rengöring
IBI Woods komposittrall är underhållsfri men
mår gott av att rengöras någon gång per år eller
vid behov. Börja alltid med ljummet vatten, såpa
och skurborste för att få bort lättare smuts som
damm och grus som ligger på trallen. Vid smuts
som sitter hårdare går det bra att använda en
högtryckstvätt med terrasstvätt. Börja då på lägsta
effekt för att garantera att trallen inte tar skada.
Vid kraftig nedsmutsning och fläckar som vägrar
gå bort kan man använda en stålborste. Borsta
då i trallens längdriktning. Det går även bra att
använda rengöringsmedel som är avsedda för trall.
Se dock till att testa på någon spillbit alternativt
ett område på trallen som inte är så synligt för
att kontrollera att det inte blir några märken eller
reaktioner av rengöringsmedlet.
Återvinning
IBI Woods komposittrall sorteras som hårdplast
hos din närmaste återvinningsstation.

Ett rätt installerat golv är
ett golv för decennier.

Tillbehör till denna produkt

Läs mer om
våra tillbehör

Skruv

Clips

Stegborr

