
 
 

 

Terrassebrædder i tropisk hårdttræ -  

Lægningsvejledning 
 
 
 
Opbevaring: Terrassebrædderne bør opbevares udendørs under tag eller i en ventileret hal på et jævnt 

underlag. Direkte sollys bør undgås, da det øger muligheden for revner, samt patinering. 
 
 
Materialeforbrug: Vi anbefaler at man disponerer 5-10% ekstra til spild og tilpasninger. Ormehuller, især i 

Bangkirai, og strømærker kan forekomme, hvilket også gør man har brug for lidt ekstra. 
 
 
Strøer: Det anbefales fra producentens side at man bruger strøer af Hårdttræ. Det giver en mere stabil 

terrasse og underlag, idet skruerne hæfter bedre. 
 
 Som alternativ kan bruges imprægnerede strøer af fyr, der minimum skal være dobbelt så tykke 

som terrassebrædden. 
 
 
Strøafstand: Tykkelse på terrassebrædder:  

 
21 mm – max. 60 cm – vi anbefaler 50 cm – målt fra center til center 
25 mm – max. 70 cm – vi anbefaler 60 cm – målt fra center til center 
28 mm – max. 80 cm – vi anbefaler 70 cm – målt fra center til center 
 
Det er vigtigt at strøerne er parallelle, samt der er sørget for en ventilation under konstruktionen. 
 
 

Montering: Alt afhængig af årstiden udvider og svinder træet, det er derfor vigtigt at terrassebrædderne 
monteres med en fugeafstand på 7-10 mm. Monteres det op mod en fast kant, skal afstanden til 
første bræt være min 20-25 mm. 

  
 Terrassebrædderne skal fastgøres med syrefaste rustfri A4 stålskruer. Det er nødvendigt at have 

forboret først med et 5 mm bor. Brædderne skrues med min 2 skruer i hver strø og altid oppefra. 

For at sikre styrken i træet, anbefaler vi at skruerne monteres 20 mm fra kanten. Vi anbefaler 
man bruger minimum 5 x 70 mm. 

 
 Skal brædderne ligge i forlængelse af hinanden, anbefales det at de stødes sammen, centeret 

henover en strø og der bør min være 2-4 mm afstand mellem enderne. Begge brædder skal 
fastmonteres til strøen. 

 
  Efter montering, anbefales det at give terrassen en let slibning for at fjerne eventuelle oprifter, 

inden oliering. Det anbefales ikke at anvende andre montagesystemer såsom skjulte beslag el. 
lign. For stabil montering anbefaler vi en førstegangsbehandling alle 4 sider med olie. 

 
  
Vedligeholdelse: Ønsker man at bevare træets naturlige farve, skal terrassebrædderne løbende vedligeholdes med 

træolie, som er beregnet til hårdttræ og udendørsbrug. 
  
 De fleste hårdttræs sorter indeholder en naturlig beskyttelse mod råd, svamp og lign. og behøver 

som udgangspunkt ingen behandling hvis man ønsker den patineret, men vi anbefaler at man 
olierer sin træterrasse de første par år, forår og efterår er at foretrække, så porerne i træet 
lukkes og terrassen dermed bliver modstandsdygtig overfor skiftende regn, frost, sne, sol osv. 

 Derefter kan man lade terrassen patinere hvis det ønskes. 
                               

Har træet i løbet af efteråret/vinteren fået nogle urenheder eller lign. kan man eventuelt give 
terrassen noget trærens inden man påfører træolien. 

 
 Det er en god ide at fjerne eventuelle blade og lignende fra terrassen om efteråret, samt at 

skrabe sne fra terrassen – derved er der mindre sandsynlighed for at træet svinder og vrider sig. 
 
 
Yderligere info: Kontakt Wennerth Wood Trading på telefonnr. +45 44 94 00 45, samt vores hjemmeside på 

www.hjalmarwennerth.dk 

http://www.hjalmarwennerth.dk/

