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Skruer
Der skal benyttes UPM ProFi A4 4 x 40 mm skruer i rustfrit 

stål til fastgørelse af UPM ProFi-clips

1. Strøer skal lægges på en hård, flad overflade med god vandafledning og ventilation. Den 

maksimale afstand mellem midten af strøerne er 350 mm ved privat beboelse og 300 mm ved 

offentlig anvendelse. Aluprofiler eller træstrøer (tørret hårdttræ, styrkeklasse 1) kan anvendes i 

stedet for strøerne. Underkonstruktionen skal bygges som en stiv ramme med tværstivere. Den 

maksimale afstand mellem tværstivere må ikke overstige 2 m (fra midte til midte). Plankerne kan 

monteres plant, men hvis terrasseplanker derimod monteres med en hældning (f.eks. 1-1,5 %), 

vil terrassen tørre hurtigere, og det regnvand, der løber af, vil hjælpe med at skylle støv væk. 

Terrassers overflader skal altid være godt ventileret.

2. Der kan være farvevariationer mellem forskellige pakker. Derfor skal plankerne blandes før 

montage for at sikre en pænere farvevariation. Du kan med fordel lægge plankerne rektangulært 

ved siden af hinanden for at tilpasse længden af brædderne og sikre, at de har samme længde 

og er i vinkel. Hvis plankerne ikke har samme temperatur, når de tilskæres kan der opstå uens 

længder når temperaturen har udlignet sig. Den første planke lægges på tværs af strøerne med 

skruer og fastgøres i nederste not til hver strø som fig. Før skruning skal der forbores/fræses ovale 

huller med et bor på 4mm.

3. A En skrue skal fastgøres direkte gennem den nederste not midt på hver af de efterfølgende 

planker til strøen for at sikre, at plankerne holdes på plads, mens der stadig er mulighed for 

termisk udvidelse og sammentrækning i begge ender.

B Plankerne fastgøres med t-clips og skruer. T-clipsene skrues på plads, så de holder plankens 

not nede på strøen. Et langt smalt bit holder skal bruges for at undgå at beskadige kanterne. Den 

næste planke bankes nænsomt på plads ved hjælp af en gummihammer. Den sidste planke skal 

skrues direkte fast på strøen på terrassens yderste kant på samme måde som den første planke.

4. Kompositplanker udvider sig og trækker sig sammen alt efter ændringer i temperaturen. Der 

skal være mellemrum til udvidelse ved plankernes ender, uanset om det er, hvor to plankers ender 

mødes, eller hvor enden af en planke lægges op mod en mur eller en anden fast overflade. Det 

er normalt, at længden af WPC-planker kan afkortes ca. 1 mm per 1 meter, når de er kølet ned 

efter de første varme dage efter monteringen. Som tommelfingerregel skal man derfor efterlade 

et mellemrum på 3 mm i enderne af 4 m lange planker, hvis de monteres ved lufttemperaturer på 

eller under 20 °C (når temperaturen af planken er ≤ 20 °C), og ikke efterlade et mellemrum, hvis 

lufttemperaturen er over 20 °C (hvis planken er varm > 20 °C), eftersom planker, der monteres i 

varmt vejr, trækker sig sammen, når de afkøles.

Tilfældig forbandt som ofte udføres med terrasser af træ anbefales ikke, anbefales ikke, da det kan 

føre til uensartede endesamlinger. Bemærk, at hver plankeende skal understøttes af sin egen strø.

5. Fastgør afdækningslisten rundt om kanten som vist for at give terrassen en perfekt finish.

6. Følg vores rengørings-, vedligeholdelses- og brugsanvisninger på www.upmprofi.com
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UPM Kymmene Corporation forbeholder sig retten til at ændre og korrigere oplysningerne i denne brochure til 
enhver tid. De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, var korrekte på publikationstidspunktet
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