DRIFT & VEDLIGEHOLD af BERGSTEN THERMO DECK - terrassebrædder i ubehandlet thermo-træ

Produkt
 Terrassebrædder i Bergsten Thermo-Træ til skruemontering:
Download monteringsvejledning på Bergstentimber.dk – KLIK HER
Materiale
 Thermo-Træ iht. produkt beskrivelse. Find produktbeskrivelse på Protrae.dk – KLIK HER:

Opbevaring
Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden. Placer dem på strøer og overdæk dem.
Montering
Thermo-Træ tåler ikke direkte jordkontakt. Huller forbores. Anvend syrefaste rustfrie skruer, der egner sig
til træ 4,2x35-45, Ø max. 8 mm, 2,2 stk. pr. m. Afstand mellem brædderne min. 3 mm. Afstand ved
endesamlinger 1-2 mm.
Terrassebrædderne monteres så alle skruehoveder ligger helt plant med træoverfladen. Følg anvisning i
Monteringsvejledningen til Bergsten Thermo-Deck som findes på Bergstentimber.dk – KLIK HER
Egenskaber
Ubehandlet Thermo-Træ eller Thermo-Træ behandlet med ikke-pigmenteret træbeskyttelse vil patinere fra
brunlig glød til vejrgråt. Thermo-Træs holdbarhed påvirkes ikke umiddelbart, men særligt belastede
vandrette flader som f.eks. terrasser, behøver overfladebehandling efter montage.
Typisk for træ vil der over tid opstå naturlige fine revner – det forekommer også i Thermo-Træ.
Overfladebehandling med UV-filter vil beskytte og være med til at reducere forekomsten.
Vedligehold
Der anbefales overfladebehandling før eller umiddelbart efter montering. Hvis den brune glød ønskes
bevaret, skal der bruges pigmenteret træbeskyttelse / træolie med UV-filter.
Brug anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl.
Forventet levetid ved vedligehold efter forskrifterne 15-20 år.
Efterfølgende vedligehold
Efter behov afhængig af placering (N-S-Ø-V). Der vil være forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes,
dog typisk efter 1-5 år. Sydvendt kræver mest vedligehold. Træet efterses 1 gang årligt og renses for snavs,
insekter etc., som kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.
Fjern evt. løstsiddende træbeskyttelse med børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner efter
producentens anvisning. Skyl efter med rigeligt vand. Lad overfladen tørre og giv 1-2 gange træbeskyttelse
efter behov. Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.
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