Huskeliste ved montasje av Øydna-Terrassebord i eik.
1: Terrassebordene vil utvide seg og krympe etter værforholdene. Vi anbefaler
derfor å måle/vurdere fuktigheten i bordene før montering.
2: Terrassebordene leveres generelt med lavere fuktighet en det som bordene vil
holde etter at de er montert. Dette for å unngå noe av ”tørkesprekk”.
Bordene må derfor monteres med god avstand da de vil utvide seg.
3: Minste mellomrom mellom tørket terrassebord er: Bredde 120 mm - 10 mm,
bredde 95 mm – 8 mm og bredde 70 mm er 5 mm.
4: Terrassebordene utvider seg også i lengderetning. Det må derfor være klaring
i skjøtene på ca 2 mm avhengig av lengden på bordene.
5: Avstand til vegger og andre faste punkter bør være 10 til 20 mm.
Enkelte bord kan ha yteved (hvit ved) på en side, dette legges ned.
6: Terrassebordene bør forborres. Boret bør være ca 1 mm tynnere enn skruen
som benyttes. Det må også borres ut forsenkning til skruehodet i bordene.
Dette for å unngå å rive ut skruefeste i bjelkelaget ved nedsenking av
skruehode i den harde Eikeveden.
7: Benytt kun syrefaste skruer. Terrassebordene skal festes med 2 skruer i hver
bjelke og skjøtes midt på bjelke med 2 skruer i hver bordende. Skruen skal
være minst dobbel så lang som tykkelsen av terrassebordet.
8: Vi anbefaler ikke plugging på eik terrasse, da disse ofte løsner.
9: Eikeveden – benytt kun syrefaste beslag og skruer. I kontakt med jern blir
eikeveden misfarget, unngå kontakt med eikeved og bly. Unngå kontakt
mellom eikeved og ammoniakk.
NB: Terrassebord som skal være ubehandlet beveger seg mer enn bord som blir
vedlikeholdt med olje. På steder med mye nedbør, høy luftfuktighet og dårlig
luftsirkulasjon under terrassen og gjennom luftespalten øker opptak av fuktighet
i bordene og de kan utvide seg mer. En måte å vurdere dette på er: Kutt biter av
bordet. 5-6 stk, lengde ca 1,5-2cm fra forskjellige bord. Mål bredden på disse.
Legg de i en bøtte med vann. La de ligge en uke, ta de opp og mål bredden. Du
vil da kunne vurdere hvor mye mellomrom som er nødvendig for fri bevegelse
av bordene.
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