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Trallskruv 4,8 x 55-75 A2/A4ZENSE® Premium Decking

Bärlinor på underslag/marksten för god ventilation Avstånd mellan täcksida och däckbräda

Max c/c 60 cm

Se monterings- 
video i mobilen

ZENSE® Rostfri Clips 15st/m2 ZENSE® monteringsverktyg

3-4 mm

Detta dokument ger generell information och tips om hur du monterar ZENSE® trädäck med ZENSE 
Rostfri Clips. För fullständig och senast uppdaterad monteringsanvisning samt tips och underhåll, se: 
www.zensedecking.se/sv/montering-underhall/

Användningsområde
ZENSE trädäck kan användas till altanbygge eller som trädäck på mark. Se www.byggbeskrivningar.se  
för mer hjälp om dimensionering och kompletterande praktiska råd. Däckbrädan är impregnerad 
enligt NTR A och har en bredd av 145 mm. Den täckande bredden är ca 137,5 mm.

ZENSE trädäck fästes med ett clips (ZENSE Rostfri Clips) i sidan och blir därmed fritt från synlig 
flisbildning kring skruvskallar på ytan vilket ger känslan av ett golv för utomhusbruk. Brädornas 
överlappande kanter förebygger att saker kan falla ner mellan brädorna. Vid bygge av trädäck på mark 
ska bärlinorna läggas på så kallade underslag eller marksten/plattor ovanpå den tvättade makadamen 
för att säkerställa en väl fungerande ventilation under däcket och mellan facken. Avstånd mellan 
bärlinorna skall vara max c/c 60 cm.
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ZENSE® är ett registrerat varumärke ägt av  
Välinge Innovation AB. All användning av 

varumärket sker under licensiering.

Förpackningar

ZENSE Rostfri Clips fästes på båda långsidor över varje regel och har därmed en åtgång på ca 15 
stycken clips/m2. Clipsen finns i två olika förpackningsstorlekar.
Clips förpackning 400: för ca 26 m2 trall.
Clips förpackning 80: för ca 5 m2 trall.

Skruv
Skruven till första raden ska monteras utan clips med en Trallskruv 4,8 x 75. Därefter används 
Trallskruv 4,8 x 55-75 till fortsatt montage med ZENSE Clips. 
Trallskruv 4,8 x 55-75 mm Rostfri lägst A2 klassad, men A4 (Rostfri Syrafast) rekommenderas vid 
kustnära installationer. 

Montering
Börja utifrån däckkanten och jobba dig in mot väggen. Om däckbredden inte går jämt ut måste
en planka kapas på längden. Detta bör dock, om möjligt, undvikas.  

Kärnsidan skall vara vänd uppåt (årsringarna uppåtgående – ”glad min”) för bästa funktion 
och för att vattnet ska rinna av lättare efter att virket har torkat. Dubbelkolla riktningen på båda 
kortsidor. Vid behov, kapa brädan så att riktningen är densamma på båda kortsidor. 

Lämna en springa på 3-4 mm mellan täckbrädan och däckbrädan. Den första brädan skruvas 
uppifrån ca 35 mm in från ytterkanten med en 4,8 x 75 mm lång trallskruv. Den sluttande kanten 
på brädan vänds mot dig. Säkerställ att den första brädan blir så rak som möjligt. Max avstånd, 
c/c, är 60 cm mellan reglarna.

Använd 3 mm distans mellan raderna. Gör hål i bärlina med monteringsverktyget och sätt 
därefter ZENSE Rostfri Clips enligt bild på framsida för att få skruven (min 4,8 x 55mm) i sitt 
styrspår (detta underlättar korrekt positionering av skruven). Se till att clipset ligger plant 
mot brädan och att skruven är i hörnet av styrspåret. Placera skruven i clipsets horisontella 
mittpunkt och fäst sedan skruven vinkelrätt (90°) mot clipset. Bottna däckbrädans ytterkant noga 
mot bärlinan när skruven fäster in i bärlinan. Ta bort distans(er) innan skruven dras ner helt. 
Säkerställ att clips sitter hårt åtdraget.

Lägg nästa bräda och skjut den på plats. Avståndet mellan däckbrädorna blir ca 2 mm direkt 
efter montage, men kommer att öka när brädorna torkar under sommaren och sedan minska 
beroende på förändringar i luftfuktighet under säsongen. 

Skarvning måste ske över dubbla bärlinor. Båda brädorna ska ha ett clips-par i varje brädända. 

För praktiska råd samt fullständig och senast uppdaterad monteringsanvisning, se:  
www.zensedecking.se
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