
 

Monteringsanvisning 

Grattis till ert val av Scandinavian Planks underhållsfria träkomposittrall. Den kommer kräva minimalt 

underhåll eftersom den aldrig behöver oljas eller målas. Den har ett utseende som ser ut som trä, och 

ska hanteras som vanligt trä men har hållbarheten som plast. Denna revolutionerande lösning gör att 

du kan luta dig tillbaka och njuta av ditt kompositdäck år efter år. Trätrallen monteras med ett dolt 

infästningssystem med hjälp av clips. Vi kan erbjuda både clips i hårdplast och stålclips. Rostfri skruv 

bör användas för att undvika fula rostfläckar. (3,9 x 40mm). Verktyg som kan behövas är skruvdragare, 

fintandad såg, måttband och vattenpass. Den ihåliga strukturen gör trallen dimensionsstabil och lätt 

samtidigt som den möjliggör dragning av elkablar inuti profilen.  
OBS! 

Trallens längd på 2,8 meter kan variera några millimeter beroende på temperatur.  

Lämna 10-15 mm fritt utrymme mot alla väggar. 

En lutning på reglarna på 5mm per meter från huset rekommenderas för att möjliggöra avrinning.  

Montera aldrig trallen direkt mot mark eller betong. 

Trätrallen kan bearbetas som vanligt trä.  

Montera alltid varje bräda på minst 3 reglar. 

Observera att det inte rekommenderas att man limmar eller spikar i materialet. 

Det går åt cirka 20 clips/kvm. 



Montage i några enkla steg 

1. Fäst reglarna på betonggolvet eller i de plintar du satt upp. Avstånd mellan reglarna skall inte 

överstiga cc 400mm. Reglarna kan vara av vanligt tryckimpregnerat virke. 

 

2. Det är viktigt att trallen kan röra sig lite i längled då den expanderar några millimeter vid värme.  

Detta gäller för alla fabrikat av träkomposittrall. Se nedanstående tabell.  

            Viktigt! Lämna avstånd mellan trallens ändar vid montering. 

            Temp          Avstånd 

             < 0              5mm 

             0-20           3mm 

             > 20            1mm 

 

3. Fäst första trallen med rostfria skruvar i fasningen och i regeln längst från huset och arbeta 

inåt. Lämplig skruvdimension 3,9 x 55mm. Här krävs det förborrning. Ett annat alternativ kan 

vara att man först bygger en fris (ram) av trätrall runt däckets kanter som sedan fylls med 

trall. Ramens hörnor geringssågas för att dölja profilernas hålstruktur. På detta sätt slipper 

man fästa en liggande trall runt däcket för att dölja hålstrukturen eller att montera våra 

täcklister eller hörnlister. Du kan kombinera flera färger av trall. Då trätrallen är vändbar med 

två ytstrukturer blir varianterna många. 

 

 

 



 

4. När första trallen är satt sätts clipsen in i fasningen och fästs i reglarna. Monteringsanvisningen 

visar clips i hårdplast.  

 

 

5. Nästkommande trall trycks in i clipset och skruvas fast. Vid skarvning tänk på att använda clips i 

båda ändarna som skarvas. Sista trallen fästs med traditionell rostfri skruv. Här krävs det 

förborrning.  

 

 

6. Avsluta om så önskas med en liggande trätrall eller en täcklist/hörnlist om du inte valt metoden 

med en ram eller så kallad fris som geringssågats runt däcket.  

 

 

 

 

 



Rengöring 

Med underhållsfri menar vi att trätrallen inte behöver oljas eller målas men den kräver dock att tvättas 

vid behov. Vattenfläckar och smuts kan tvättas med såpa och vatten. Vid svåra fläckar kan de flesta 

alkaliska rengöringsmedel användas. Vid mycket svåra fläckar kan t-sprit, klorin eller liknande 

användas försiktigt. Det går också att vid mycket svåra fläckar slipa med sandpapper i trallens 

längdriktning. Tänk på att använda plastskyffel utan stålkant vid snöskottning för att undvika att repa 

komposittrallen. Använd inte heller snöslunga eller liknande maskiner.  

 

Scandinavian Plank önskar er lycka till med ert nya fina 

träkompositdäck och hoppas att det ska vara till belåtenhet under 

många år framöver! 
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