
Montering af terrassebrædder - Lægningsvejledning
Denne vejledning gælder for terrassebrædder i douglas, lærk og eg.

Opbevaring
Opbevar terrassebrædder udendørs under tag eller overdækket. Undgå direkte sollys for at forhin-
dre revner og patinering, og sørg for, at der er god udluftning. Brædderne skal ligge på et jævnt 
underlag, da de ellers arbejder efter underlaget.

Materialeforbrug
Vi anbefaler, at du disponerer 5-8% ekstra til spild og tilpasninger.

Strøer
Vi anbefaler, at du bruger strøer af lærk - douglas for at få en mere stabil terrasse og underlag, 
idet skruerne hæfter bedre. Strøerne skal smøres 1-2 gange med grundingsæbe, inden terrasse 
lægges.

Strøafstand
Tykkelse på terrassebrædder:
• 25 mm – maks. 60 cm – vi anbefaler 60 cm (målt fra center til center)
• 27 mm – maks. 70 cm – vi anbefaler 60 cm (målt fra center til center)
• 33 mm – maks. 80 cm – vi anbefaler 70 cm (målt fra center til center)

Montering
Terrassebrædderne skal monteres med en fugeafstand på 5 mm. Så er der plads til, at træet kan 
udvide sig og svinde alt efter årstid. Skal du montere det op mod en fast kant, skal afstanden til 
første bræt være min. 10-15 mm. Brug gerne afstandsklodser og evt. snor til at sikre den korrekte 
afstand, og at det ligger rigtigt - såvidt muligt gerne kernesiden op, så den ”smiler”. 

Fastgør terrassebrædderne med syrefaste, rustfri A4-stålskruer. Brædderne skrues med min. 2 skru-
er i hver strø og altid oppefra. Du bruger ca. 24-32 skruer pr. m2 terrasse. 

Vi anbefaler, at skruerne monteres 20 mm fra kanten for at sikre styrken i træet. Vi anbefaler des-
uden, at du bruger min. 4,5 x 70 mm. I vores Høkerbutik finder du Würth terrasseskruer 4,5 x 70 
/ 34 mm og Würth terrasseskruer 5,5 x 70 / 33 mm (linsemodel), som kan bruges til 25 mm og 
27 mm terrassebrædder. Bruger du 33 mm terrassebrædder, skal du i stedet vælge Würth terras-
seskruer 4,5 x 80 / 39 mm og Würth terrasseskruer 5,5 x 80 / 38 mm (linsemodel). Vores Würth 
terrasseskruer er perfekte til montering af terrassebrædder, da du slipper for forboring og unders-
ænkning. 

Hvis brædderne skal ligge i forlængelse af hinanden, anbefaler vi, at brædderne stødes sammen, 
centreret hen over en strø. Begge brædder skal fastmonteres til strøen. 

Vigtigt! 
Det anbefales IKKE at anvende andre montagesystemer såsom skjulte beslag eller lignende. Skjulte 
beslag giver ikke samme stabile hold. For stabil montering anbefaler vi en førstegangsbehandling 
af alle fire sider med olie. 

https://groenagergaard.dk/produkt/rustfrie-terrasseskruer-wurth-45x70-34mm/
https://groenagergaard.dk/produkt/rustfrie-terrasseskruer-wurth-45x70-34mm/
https://groenagergaard.dk/produkt/wurth-rustfri-terrasseskruer-55x70-33/
https://groenagergaard.dk/produkt/rustfrie-terrasseskruer-wurth-45x80-39/
https://groenagergaard.dk/produkt/rustfrie-terrasseskruer-wurth-45x80-39/
https://groenagergaard.dk/produkt/terrasseskruer-wurth-55x80-38/


Efter montering og vedligeholdelse
Efter montering anbefales det at give træterrassen en let slibning for at fjerne eventuelle oprifter 
inden oliering. 

Vedligehold terrassebrædderne med træolie. Vi anbefaler terrasseolie, som findes i vores Høker-
butik. 

Vores terrassebrædder indeholder en naturlig beskyttelse mod råd, svamp og lignende. Brædder-
ne behøver derfor som udgangspunkt ingen behandling, hvis du ønsker den patineret. Vi anbefa-
ler dog, at du olierer sin træterrasse de første par år, så porerne i træet lukkes, og terrassen der-
med bliver modstandsdygtigt overfor skiftende vejr. Derefter kan man lade terrassen patinere, hvis 
det ønskes. Vi anbefaler at oliere forår.  

Giv træet trærens, inden du påfører olien, hvis træet har fået urenheder eller lignende i løbet af 
efteråret/vinteren. Vi anbefaler afrenser fra Würth, som fås i vores Høkerbutik. 

Fjern gerne eventuelle blade og lignende fra terrassen om efteråret, og skrab sne fra terrassen om 
vinteren. 

Yderligere info
Har du spørgsmål, kontakt Grønagergård Savværk på tlf. 86 87 54 14, kom forbi savværket, eller 
send os en mail på info@grd.dk. 
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https://groenagergaard.dk/produkt/terrasseolie/
https://groenagergaard.dk/produkt/wurth-afrenser/
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