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Monteringsinstruktioner for kompositplanker
Disse instruktioner gælder følgende 

kompositplanker:
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Anbefalinger for skruer

4 x 40 mm i rustfrit stål (A4) med en 

hoveddiameter på mindre end 6 mm, 

gevindlængde: ca. 25 mm.
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1. Strøer skal lægges på en hård, flad overflade med god vandafledning og 

ventilation. Den maksimale afstand mellem midten af strøerne er 350 mm. Aluprofiler 

eller træstrøer kan anvendes i stedet for strøer. 

Underbygningen skal sikres mod bevægelse. I forbindelse med tagterrasser kan dette 

f.eks. gøres ved at bygge en stabil ramme. 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. Hvis du bruger mere end én 

pakke planker, skal de blandes, før de monteres. Planker fra en enkelt pakke skal også 

blandes før montering for at sikre en tiltalende farvevariation. Den første planke lægges 

på tværs af strøerne med skruer og fastgøres gennem den yderste not til hver strø. Der 

skal bores ovale huller gennem den nederste not til plankens nederste kant ved at flytte 

et bor på 4 mm en smule fra side til side. Planken skrues derefter direkte på strøerne 

gennem disse huller.

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

efterfølgende planker til strøen for at sikre, at planker 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 smalt stilbor med langt skaft skal bruges for at undgå at 

beskadige kanterne. Den næste planke fastgøres 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 (f.eks. op 

mod en mur), eller hvor to planker lægges ved siden af hinanden. Praktisk eksempel: 

Når plankernes overfladetemperatur er ca. 20 °C ved montering eller tilskæring, 

udvider en planke på 2 m sig ca. 3 mm, hvis overfladetemperaturen når 60 °C 

(0,04 mm pr. 1 °C og 1 mm længde). Dette skal der tages højde for ved tilskæring 

og montering. Planker, der monteres i varmere vejr, kræver mindre mellemrum, da 

de trækker sig sammen, når det bliver koldt. Der skal to strøer til at støtte enderne af 

planker, der mødes.

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

finish.
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