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Easydeck terassgolv

Easydeck terassgolv
Produktbeskrivning
Terassgolv av hög kvalitet. EasyDeck håller
samma höga kvalitet som det andra Megawoodsortimentet. Ingen risk för stickor, vilket gör
Easywood till en riktig barfotatrall. Måtten är
19x130x4000 mm. Ytan är finspårad på ena sidan
och grovt spårad på
andra sidan. Monteras på max cc 40 cm balkavstånd.
Easydeck består av 75% träfiber och 25% polymer av
hög kvalitet, och är helt fri från PVC. Högt repningsmotstånd. Dold infästning med clips.
Plankorna är massiva, infärgade och bleknar inte.
Halkfri yta. Rengörs endast med borste och vatten.
Kulören grafitgrå lagerhålls i Katrineholm, men
samtliga kulörer finns som beställningsvara.

Användningsområde
Terrassgolv, altaner, uteplatser, balkonger, pooldäck
och offentliga miljöer.

Monteringsanvisning
Bygg en ny eller kontrollera befintlig underkonstruktion. Materialet måste vara felfritt
och ha rätt fuktighet (trä max 18 %), viktigt om annat material används än megawood®.
Kontrollera även att underkonstruktionen ger tillräckligt med luftcirkulation samt att den
är öppenåt alla riktningar, schaktning 50 cm större än själva däcket vid montering.
Vi rekommenderar att terrass-däcket ska ha en lutning på ca. 2 % för avledande av vatten
och att ingen montering sker vid temperaturer under 5° C. Vidare rekommenderas att
varje trall-planka besiktigas för eventuella skador innan montering.
Underkonstruktionen ska byggas på torrt och plant underlag, trallen får inte läggas direkt
på mark eller betong, följande minimumavstånd från underlaget rekommenderas:
Terrass/altan 			
min. 200 mm
Balkong 			
min. 50 mm vid god avrinning/avlopp
EasyDeck® 			
19 mm bör läggas vid ett regelavstånd max. C/C 400 mm.
Fråga gärna Din bygghandlare om fler råd och tips gällande material och dimensioner.
Trallen ska ha min. 20 mm utrymme till fasta monteringar för att undvika skador vid
utvidgning.
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Monteringsanvisning forts.
Easydeck monteras med passande clips och skruv som ger trallen möjligheten att röra sig
naturligt. Clipsen ger också ett konstant avstånd mellan planken beroende på modell.
Trallen bör inte läggas med större överhäng än 50 mm utanför bärande regel, vi
rekommenderar en andra inneliggande regel med avstånd 180 mm från första bärande
regeln.
Därefter EasyDeck® C/C 400 mm.
Vi rekommenderar vid nyinstallation att trallen monteras med trallens längdriktning i 90°
vinkelfrån huset pga. vattenavrinning. Vid befintlig underkonstruktion som föreskriver
parallell läggningav trallen måste avrinningsmöjligheten noga kontrolleras så att
avrinningen inte stoppas.
För perfekt läggning ska varje trall-planka fästas med respektive clips på varje regel. Vi
rekommenderar att var tredje clips i läggriktningen skruvas fast i underkonstruktionen,
hålen ska förborras.
Första trallbrädan ska monteras med ändclips. Vid ”hala” underkonstruktioner finns det
ett säkerhetsband som läggs på mittersta regeln, detta för att undvika att trall-plankan
förskjuter sig. Vid första fogen monteras clipsen, sedan förs andra trall-plankan mot clipset och processen upprepas tills däckets storlek har uppnåtts. Avslutet sker på samma sätt
som början.
Easydeck läggs med en kantbräda som går upp till trallens övre nivå. Ett avstånd på 12 mm
ska lämnas vid långsidan, 10 mm på kortsidan. Kantbrädan skruvas fast i förborrade hål i
mitten av brädan.

Skötsel
Tänk på att Easydeck är ett relativt tungt material, detta kan vara bra att ta hänsyn till för
eventuellalyft. För omgående användning rekommenderas att spola bort eventuellt damm
från montering direkt efter färdigställandet. Vid nedsmutsning eller behov, blötlägg däcket och låt vattnet verka en stund. Borsta däcket i längdriktning och låt det torka. Vid stark
nedsmutsning använd en miljövänlig såpa på samma sätt, samt eventuellt användning av
högtryckstvätt. Skrubba aldrig däcket med vassa verktyg, kniv etc.

Lagring
Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara
uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna
täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttids-lagring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbildning!).

Avfallshantering
Avkap och förbrukade skivor sorteras som deponi och innehåller inget miljöfarligt avfall.
Plast- och pappersemballage kan återvinnas.
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Benämning

Format (mm)

Tjocklek (mm)

Antal/paket

EasyDeck
Trend, Graphit,
cc 400 mm

130x4000

19

112

Easydeck finns även i brunt som beställningsvara.

