
Installationsinstruktion för kompositdäck
Denna instruktion gäller för följande 
kompositdäck:

1. Stödskenorna ska installeras på hårda och plana ytor som är väl dränerade och 
ventilerade. Största centrumavstånd mellan stödskenorna är 350 mm. Aluminiumprofiler 
eller träreglar kan användas i stället för stödskenor. Underbyggnaden måste säkras så 
att den inte rör sig, t.ex. för takterrasser kan det göras genom att bygga en stabil ram. 
En lutning är inte nödvändig, men om däckbrädorna installeras med lutning (t.ex. på 
1-1,5 %) kommer däcket att torka fortare och regnvatten kan underlätta bortspolandet 
av damm.  Däckets yta bör alltid vara väl ventilerad.

2. Däckbrädor bör plockas diagonalt från pallen och blandas ordentligt. Om 
möjligt blanda även brädor från olika pallar. Den första däckbrädan placeras tvärs 
stödskenorna och fästs genom den yttre tungan till alla stödskenorna. Borra ovala hål 
genom bottentungan av däckbrädans ytterkant genom att föra en 4 mm borr från sida 
till sida. Brädan kan därefter skruvas fast direkt på stödskenorna genom dessa hål.

3. A  En skruv fästs direkt genom bottentungan på mitten av alla däckbrädor till 
stödskenan för att säkra att brädan förblir på plats medan termisk expansion och 
kontraktion kan fortsätta vid ändarna.
B Brädorna fästs med T-klämmor och skruvar. T-klämmorna skruvas på plats så att 
de håller ned däckbrädans tunga till stödskenan. Använd en smal bits-förlängning 
för att undvika skador på kanterna. Nästa bräda knackas sedan på plats med en 
gummihammare. På terrassens ytterkant skruvas den sista brädan direkt till stödskenan 
på samma sätt som den första brädan.

4. Kompositbrädor expanderar och drar ihop sig med förändringar i temperaturen. 
Utvidgningsfogar måste lämnas vid slutet av däckbrädorna (t.ex. vid en vägg) eller när 
brädor möter varandra. Ett praktiskt exempel: vid en materialtemperatur på ungefär 20 
°C vid installationen eller vid kapningen, kommer en bräda på 2 m expandera ungefär 
3 mm när brädan värms upp till 60 °C (0,04 mm per 1 °C och 1 m längd). Detta måste 
beaktas vid kapning och installation. Brädor som installeras i varmt väder behöver mindre 
fogar eftersom de krymper när de kyls ned. Använd två stödskenor för att stödja ändorna 
av brädor som möts.

5. För att få ett perfekt utseende på terrassen, montera täcklisten som på bilden. 
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Skruv rekommendation 
4 x 40 mm rostfritt stål (A4), 
huvuddiameter mindre än 6 mm, 
gänglängd: ca. 25 mm.
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