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P A R K E T - O G  P L A N K E G U L V E

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte 
konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. 
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Strøer
Montagen skal ske på strøer/bjælker af trykimprægneret træ (min. dimension 50 x 75 mm) eller af en
vejrbestandig hård træsort (min. dimension 45 x 50 mm). Anvend kun rette strøer uden store knaster.
Strøerne må ikke have direkte kontakt med jord eller beton; læg evt. sokkelpap eller plastklodser
under strøerne.

Som centerafstand mellem strøerne anbefales 600 mm - strøernes opklodsninger/understøtninger skal
ligge med maksimalt samme afstand. Strølaget skal udgøre en plan, stabil og ventileret konstruktion.
Samlinger laves over strøerne.

Montering
Som afstand mellem plankerne anbefales 8-10 mm. Plankerne skrues til hver strø med 2 skruer. 
Sørg for at skruerne ligger på linie. Der må ikke forkomme stød i 2 rækker ved siden af hinanden over
samme strø. Brug en afstandsliste og gerne styresnore, så man sikrer en ret montering på trods af
mindre skævheder i plankerne. Større skævheder på langs af plankerne kan elimineres ved hjælp af
afstandslister og trinvis fastspænding; evt. kan man dele enkelte planker.

- der er 3 fremgangsmåder for skruning:

1) Synlige skruer
Der anvendes 5,0 x 50 mm rustfri skruer og planken forbores med 6 mm bor og forsænkes.

2) Underskruning
Hvis der er arbejdshøjde under terrassen, kan plankerne skrues fra undersiden på tilsvarende måde.
Derved bliver befæstigelsen skjult.

3) Proppede skruer
Der anvendes 5,0 x 50 mm rustfri skruer. Der bores et 8 mm dybt hul, der er 15 mm i diameter til 
proppen. Derefter forbores med 6 mm bor for skruen. Proppen monteres med vandfast PU-lim og 
der slibes efter limen er hærdet.

Overfladebehandling
For at opnå en optimal finish foretages en let afslibning. Terrasseplankerne kan enten forblive 
ubehandlede eller kan behandles med egnet udeolie. En uoverdækket terrasse belastes meget 
af klimaet - derfor skal man også for olierede planker påregne hyppige rengøringer, afslibninger 
og genbehandlinger (hyppigheden varierer efter terrassens placering). En behandlet/vedligeholdt 
overflade giver færre ridser/revner end en ubehandlet overflade.

Såfremt man vælger ikke at behandle eller vedligeholde træet vil overfladen blive sølvgrå på grund af
klimaets påvirkninger. Ønsker man det oprindelige udseende tilbage, kan man afslibe og oliere på ny.

Lægningsanvisning terrasseplanker

- for lægning af 20-25 mm planker af hårdttræ



Lægning

- med synlige skruer

1. Opbygning af strøer på betonfliser - husk 
sokkelpap eller plastklodser.

2. Opklodsning/understøtning skal ligge med
maksimalt samme afstand som strøerne; der
anbefales 600 mm. 

3. Plankerne lægges med 15 mm afstand til
væg/kant.

4. Plankerne fastgøres med 2 skruer pr. planke
over hver strø. Der skal minimum være 25 mm fra
plankens kant til skruehullets center.

Strøkonstruktion

5. Der anvendes 5,0 x 50 mm rustfri skruer og
planken forbores med 6 mm bor og forsænkes.

6. Plankerne lægges med en afstand på 8-10 
mm. Dette giver ventilation og plads til træets
bevægelser. Brug en afstandsliste og gerne 
styresnore.

7. Forslag til afslutning.

8. Bemærk at der er 15 mm afstand både mod
siderne og enderne.


