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Oplev naturen og lær af den med 
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der et særligt materiale, hvis farve 
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Velkommen hos

megawood®

Det glæder os, at du har valgt megawood®!

Vi takker for den tillid du har vist os og ønsker dig stor 

glæde og fornøjelse af disse enestående produkter af høj 

kvalitet. Vi beder dig om at følge anvisningerne i denne 

monteringsvejledning og kun at bruge originalt tilbehør 

fra megawood® både til terrasseplankerne barfod og 

afskærmningsvæggene. Alle illustrationer i denne 

monteringsvejledning viser eksempler på monteringen. 

Ved yderligere tekniske spørgsmål anbefaler vi dig at 

hente råd hos en lokal og kyndig fagmand.



CLASSIC
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SORTIMENT

PREMIUM PLUS 

PREMIUM

CLASSIC PLUS

CLASSIC

WAVE

TERRASSESTRØ

AFSKÆRMNING STANDARD

AFSKÆRMNING COMPACT FIX

* Ved afskærmningen COMPACT FIX ser farverne mørkere ud, da overfl aden ikke er børstet. 

* *

Mange farvemuligheder og 

modning af farverne

Det mangfoldige farveprogram for megawood® terrasseplankerne 

barfod baserer på naturlige farvetoner og passer derfor harmonisk 

til de individuelle forhold i din have. Skab en dejlig atmosfære med 

din nye terrasse og glæd dig over et megawood® produkt, der hele 

tiden bliver smukkere. megawood® terrasseplankerne barfod består 

op til 75 % af træfi bre. Minimale farveafvigelser og nuanceringer er 

ønsket og understreger træets naturlige look. Produktets farveef-

fekt vil ændre sig lidt, og afhængigt af sollyset får plankerne først 

deres endelige naturlige farve e� er nogle måneder. Ved delvist 

overdækkede terrasser varer denne proces længere.

FARVER FARVEMODNING

LYS BRUN
Venlig – lys. Vores farvetone lys brun passer 

ideelt og helt naturligt til omgivelserne i din have 

med masser af sollys. 

På billederne med farver og overfl ader kan der være afvigelser i forhold 

til de originale produkter på grund af tekniske årsager ved trykningen.

LAVABRUN
Varm – tiltalende. Vores farvetone lavabrun 

formidler en levende varme til din terrasse 

med et stilfuldt design. 

SKIFERGRÅ
Elegant – tidløs. Vores farvetone skifergrå overbeviser især som 

ekstravagant blikfang for den moderne arkitektur. MØRK BRUN
Klassisk – ambitiøs. Vores farvetone mørk brun 

understreger den harmoniske udformning af din 

terrasse og sætter fokus på det væsentlige. 

GRÅ
Moderne – alsidig. Vores farvetone grå er det fi ne supplement til 

mange forskellige stilretninger på udendørsområdet ved dit hus.

FARVEOVERSIGT
LYS 

BRUN

MØRK 

BRUN

LAVA-

BRUN

GRÅ SKIFER-

GRÅ

NATURBRUN-

MØRKT-

MARMORERET

E� er 

monterin-

gen

LYS BRUN LAVABRUN GRÅ SKIFERGRÅMØRK BRUN

E� er 

1-2 

måneder*

E� er 

4-6 

måneder*
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* Billederne er eksempler på den naturlige farvemodning e� er monteringen.
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IMPRÆGNERING

Renseemulsion til 
megawood® terrasseplanker
megaclean er et meget eff ektivt, biologisk 

nedbrydeligt koncentrat med emulsionsvirk-

ning. Det vandopløselige aff edtningsprodukt 

med enorm hurtig dybdevirkning fjerner 

fedt, olie, blæk, kul, kerosin, sod og andre 

genstridige tilsmudsninger. megaclean bør 

kun anvendes ved en temperatur på over 

15 °C. Hvis rengøringen med vand og 

megaclean ikke fører til et godt resultat, 

kan genstridige pletter også fjernes med 

en messingbørste. Da plankerne er gennem-

farvede, vil det behandlede sted i begyndel-

sen være lidt lysere. I løbet af få uger 

tilpasser det sig dog igen i farven til resten 

af overfl aden.

Vandpletter
Ved delvist overdækkede terrasser kan der 

danne sig vandpletter i overgangsområdet 

mellem udhænget og den åbne fl ade. 

Regnvandet skylles hen over belægningen til 

udhænget og tørrer så senere. Støvpartikler 

fugtes herved kort, tørrer dere� er og bliver 

liggende på fl aden. Den åbne fl ade er hele 

tiden udsat for sol og regn og derfor er 

denne eff ekt snarere minimal og skyldes så 

særlige forhold på stedet. Kvaliteten 

reduceres ikke heraf og det er derfor ingen 

grund til reklamation. Vandpletter skal som 

regel fjernes med rent vand og normale 

rengøringsapparater. Denne eff ekt a� ager i 

tidens løb, men kan dog aldrig helt undgås.

Generelle rengørings- og 

plejeinformationer 

Når det anbefalede fald overholdes, er det gode ved megawood® terrasseplankernes 

overfl ade af træ-polymer materialet, at den er meget let at holde. Af og til skal den dog 

alligevel gøres ren, for miljøet og almindelig brug vil altid e� erlade spor. Men med tiltagende

vejrpåvirkning reduceres overfl adens tilbøjelighed til at optage det synlige snavs, og der 

danner sig en naturlig patina. Principielt bør der ikke benyttes rengøringsmidler til den 

normale rengøring. Først skal snavset fjernes med en tør kost. Hvis dette ikke er 

tilstrækkeligt, blødes snavset op med rent vand (haveslange) og vaskes af med en børste. 

Hvis en grundig rengøring er nødvendig, så kan der også anvendes en højtryksrenser. Til 

dette skal der ubetinget vælges et minimalt tryk, og vær opmærksom på en passende 

afstand mellem dysen og terrassen og en moderat temperatur. Under alle omstændigheder 

skal man absolut undgå pletter af fi nt støv som sod og metalstøv men også pletter af 

maling og lak.

Beskyttelse mod pletter

Med det nye megawood® indoor protect har vi for første gang udviklet et produkt, som nu 

også gør en anvendelse af megawood® terrasseplanker barfod mulig på indendørsområder 

(som f.eks. i vinterhaver). Pletter, som f.eks. fedt, marmelade og andet, er ikke noget 

problem på en udendørs megawood® terrasse. Her opløser den naturlige vejrpåvirkning 

ved ski� et mellem sollys (UV-lys) og vanding (regn) de organiske forbindelser og får så 

pletterne til at forsvinde i løbet af få dage eller uger. Desværre fi ndes denne naturlige 

eff ekt fra vejrpåvirkningen ikke inden i bygninger, sådan at man her er nødt til at fi nde 

andre løsninger. 

Med denne nye imprægnering er dine terrasseplanker indendørs bedre beskyttet mod 

dannelsen af pletter. Vi anbefaler en imprægnering før terrassen tages i brug for første 

gang. Læg venligst mærke til, at imprægneringen skal fornyes, hvis der er behov for det.

Naturlige indeslutninger 
af fi bre (bast)
megawood® består op til 75 % af naturfi bre. 

Disse renses, tørres og tilføres produktions-

processen i et lukket system. På grund af 

råstoff et kan der optræde minimale inde-

slutninger af andre naturfi bre som f.eks. bast 

(overgangslaget fra barken til træets ved). 

Disse partikler kan optage vand e� er vejrpå-

virkningen og trænge op på overfl aden.

Maksimalt må 0,03 % af overfl aden være 

berørt af dette. Partikelstørrelsen må ikke 

overskride 0,5 cm2. Ved brug af terrassen 

(slitage) vil disse partikler stort set forsvinde

i tidens løb. De kan også fjernes mekanisk. 

Herved beskadiges produktet ikke.

I overensstemmelse med EPLF (Europæiske 

producenter af laminatgulve) inddrages 

de partikler i vurderingen, der er synlig fra 

stående øjenhøjde ved lodret lysindfald.

RENGØRING 
& PLEJE

Indeslutning af fibre 
før vejrpåvirkning

Indeslutning af fibre 
efter vejrpåvirkning

NYHED
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www.megawood.com/dk/terrasseplanlaegger
Med megawood terrasseplanlæggeren kan du hurtigt 

og ukompliceret planlægge din drømmeterrasse online. 

GOD PLANLÆGNING
Første udkast til dine terrasseidéer til 

samtalen med en faglig rådgiver

GOD RÅDGIVNING
Direkte kontakt til din lokale forhandler

GOD UDLÆGNING
Udlægning på video, der viser den optimale 

trin-for-trin montering af din terrasse

En foreløbig plan

En optimalt planlagt terrasse forudsætter mange forskellige informationer. Med

megawood® terrasseplanlæggeren kan du foretage en præcis planlægning af 

dit terrasseprojekt og gemme, udskrive eller e-maile dette til den detaljerede 

rådgivning hos dit lokale byggemarked eller din lokale trælast. 

Du starter med at indsætte arealet på dit hus og andre relevante byggeob-

jekter. Allerede på trin 2 kan du placere din ønskede megawood® terrasse 

ved dit hus og beslutte dig for megawood® planketypen og farven samt den 

ønskede udlægning og dækkonstruktionsform. Hurtigt og nemt kan du på 

denne måde få visualiseret de forskellige idéer til din drømmeterrasse. Med 

få klik kan du nu oprette en komplet materialeliste til din nye megawood® 

terrasse. Disse udkast kan du bruge til en uddybende rådgivningssamtale 

hos dit lokale byggemarked eller din lokale trælast og som grundlag for en 

kalkulation af omkostningerne. 

På vores hjemmeside kan du bekvemt og nemt fi nde en lokal forhandler 

med den integrerede forhandlersøgning. Vi ønsker dig held og lykke og god 

fornøjelse med planlægningen. 

NY version 
i 2014

145�mm 145�mm8�mm 8�mm12�mm

Dimensionering af terrassedækket ved en plankebredde på 145 mm.

8�mm 8�mm12�mm 242�mm 242�mm

Dimensionering af terrassedækket ved en plankebredde på 242 mm (Jumbo).

•  I henhold til principperne for den konstruktionsmæssige 
beskyttelse af træmaterialer anbefaler vi altid en montering 

med et tilstrækkeligt fald, sådan at vandet sikkert kan føres væk 

fra huset. Overholdes dette, undgår man vandpletter og at der 

samler sig vand samt yderligere skader på bygningen. 

•  Sørg for en fast, bæredygtig og frostsikker undergrund. Forsig-

tig! Undgå at der samler sig vand!

•  Undgå at megawood® terrasseplankerne barfod og terrasse-

strøerne har kontakt med jorden! En undtagelse i denne sam-

menhæng er den nye megawood® terrassestrø.

•  Fyld ikke hulrum mellem underkonstruktion og underlagsplader 

op, da der skal kunne ske en udskiftning af varm og kold luft. Ved

at overholde afstandene sørges der for en tilstrækkelig ventilati-
on under plankerne og det forhindres, at der samler sig vand.

•  Vær opmærksom på en tilstrækkelig dimensioneret afvanding.

Undgå at der samler sig vand, og sørg for at vandet også kan 

løbe af ved kraftig regn.

•  Overhold en minimumsafstand til faste dele på bygningen 
(f.eks. husets væg) på 2 cm.

•  Overhold afstanden mellem terrassestrøerne.

•  Vær opmærksom på minimumsafstandene mellem ekspansi-
onsfugerne, sådan at konstruktionen eventuelt frit kan udvide sig.

•  Principielt skal alle huller forbores.

•  Læg altid plankerne ifølge pilens retning, der er trykt på 

emballagens etiket og i plankens not.

•  megawood® er et naturligt materiale. Farveafvigelser og 

nuanceringer er derfor helt naturlige. Yderligere understreger de 

træets naturlig look. Af denne grund skal man være opmærksom 

på at blande plankerne, før de lægges.

•  Plankerne må maksimalt rage 5 cm ud over underkonstruktionen.

•  Affas alle skærekanter på terrasseplankerne barfod 

(ca. 3 × 3 mm).

•  megawood® terrasseplanker barfod må ikke strækkes, bindes 
sammen eller udsættes for tvang. 

•  Grundlaget for samtlige monteringsvarianter er megawood® 

monteringsvejledningen, da vi ikke påtager os nogen garanti ved 

en afvigelse fra denne og fejl, der måtte opstå som følge af dette.

•  Ved anvendelser der kræver en byggetilladelse, er det nødvendigt

med et statisk tilstrækkeligt beregnet, bærende og gennem-

trædningssikkert fundament til megawood® terrasseplankerne 

eller underkonstruktionen/terrassestrøer.

•  Tag ved monteringen højde for produktionsrelaterede måltole-
rancer med hensyn til længde, bredde og tykkelse.

• Brug ved beregningen af det nødvendige antal terrasseplanker 
den følgende tommelfingerregel: Fra terrassestrøens kant til den 

første terrasseplanke skal der være en afstand på 12 mm, addér 

så under hensyntagen til fugen for hver terrasseplanke 153 mm 

(ved terrasseplanker på 145 mm) og 250 mm (ved terrasseplanker

på 242 mm).

Planlægning og forarbejdning af megawood®

Læggeretning 

For at opnå en homogen overfl adevirkning skal alle plankerne 

lægges i den samme læggeretning. Denne retning vises med en pil 

i plankens not og på emballagens etiket. Sådan undgår man den 

såkaldte „plæneklipper-eff ekt“.
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TERRASSE-
PLANLÆGGER

Når der anvendes et glat kantbræt, forøges bredden med 17 mm. 

PLANLÆGNINGS-
PRINCIPPER



maks. 100 cm

maks. 80 cm

maks. 130 cm
maks. 25 cm

maks. 20 cm

maks. 20 cm

NYHED

mindst 11,1 cm

2 cm
2 cm 2 cm

2 cm

0,8 cm

2 cm

0,8 cm

18 cm

2 cm

Udlægning i række- og skibsmønster
Lægning af terrasseplankerne i rækker (venstre billede, rækkemønster) og forskudt lægning 

(højre billede, skibsmønster) op til et maks. terrasseareal på 12 x 12 m. Ved plankernes stød 

skal der overholdes en afstand på mindst 2 cm mellem terrassestrøerne! Disse terrasse-

strøer skrues sammen med betonpladen og forsynes med sikringsbånd. Plankernes stød 

skal have en minimumsafstand på 8 mm. 

VIGTIGT I rækkemønstret skal terrassestrøerne monteres dobbelt i dette område med en 
afstand på 18 cm (centermål). 

Udlægning af terrassearealer større end 12 × 12 m
Skru fugeprofi let fast på betonpladen i terrasseplankernes længde- eller tværretning. 

VIGTIGT Mellem terrasseplankerne, terrassestrøerne og fugeprofilet skal der overholdes 
en afstand på mindst 2 cm på begge sider!

Monteringstyper med underkonstruktionen 
FIX STEP systemet
Alle nævnte monteringstyper kan også realiseres med det nye underkonstruktionssystem 

megawood® FIX STEP. Læg hertil mærke til informationerne på side 12 til 18.

Montering på en gammel terrassebelægning
Fastgørelse af underkonstruktionen på en gammel terrassebelægning: Montér terrassestrøerne

på udlignings-/ underlagsplader eller gummipads (samlet konstruktion mindst 20 mm) og skru 

dem fast. Læg dem ikke direkte på den gamle belægning for at sikre, at vandet kan løbe af.

VIGTIGT Konstruktionen er kun mulig ved tilstrækkelig afvanding af den gamle belægning 
med et fald på 2 %. Der må ikke kunne samle sig vand. Sørg for en tilstrækkelig ventilation 
under plankerne. 

Montering på tagterrasse
Anbring betonpladen på den allerede monterede beskyttelsesmåtte: Skru terrassestrøer med

underlagsplader eller gummipads (mindst 3 mm ) fast på betonpladen 400 x 400 x 50 mm. 

Sørg for en tilstrækkelig dimensioneret afvanding, så det er sikret, at vandet kan løbe 

fuldstændigt af.

VIGTIGT Henvend dig til en arkitekt eller et specialfirma angående monteringstypen. 
Sørg for tilstrækkelig ventilation under plankerne. Det kan anbefales at anlægge et grusrum 
(kornstørrelse 32-64) hele vejen rundt om tagterrassen, som sørger for en passende 
ventilation under plankerne.

TERRASSESTRØ

mindst 8,1 cm

NYHED
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MONTERINGS-
TYPER
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Bemærk:
Sortimentet af megawood® terrasseplanker leveres i længderne 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 

600 cm (undtagelse WAVE-terrasseplanken, se side 31). Terrasseprojekter, der kræver en 

større længde, kan udføres med et række- eller skibsmønster. 

Bænk megawood® bænken med gennemgående 

TERRASSESTRØER kan konstrueres med en strøafstand på 

op til 130 cm og et udhæng på op til 25 cm. Siddefl aden og 

ryglænet danner en elegant enhed, som giver den bedste 

siddekomfort. Bænken kan fås som komplet byggesæt i alle 

fem farvevarianter.

Trappe megawood® TERRASSESTRØEN er den ideelle 

belægning til dine terrassetrapper. På grund af megawood® 

TERRASSESTRØENS ekstremt høje bæreevne kan du realisere 

trappekonstruktioner med en strøafstand på op til 80 cm og et 

udhæng på op til 20 cm. 

Gangbro Selv på et område med store krav, som f.eks. 

bygning af gangbroer, kan megawood® TERRASSESTRØEN 

anvendes som brodæk med en strøafstand på op til 100 cm 

og et udhæng på op til 20 cm. Den lejlighedsvise kontakt med 

vand er ikke noget problem for megawood® 

TERRASSESTRØEN. 

Terrassestrøen med alsidig anvendelse 

TERRASSESTRØEN fra virksomheden megawood® er et ægte multitalent. Den kan ikke blot 

anvendes som underkonstruktion, men også som trappe eller bænk. Selv til anvendelse 

som plankelægning på gangbroer er megawood® TERRASSESTRØEN velegnet. megawood® 

TERRASSESTRØENS ekstremt høje bæreevne gør den så alsidig og åbner op for stadig 

fl ere anvendelsesområder, hvor andre produkter støder på deres mekaniske grænser. 

megawood® TERRASSESTRØEN kan fås i farverne lys brun, mørk brun, lavabrun, grå og 

skifergrå.

TERRASSESTRØ
40 × 112 mm | L: 360 cm

TERRASSESTRØ 
PREMIUM PLUS
40 × 112 mm | L: 360 cm



FIX STEP systemet – den variable underkonstruktion Komfortdæk – en ny dimension af barfodsfølelsen!

FIX STEP 
SYSTEMET

Samlet højde ved regulær konstruktion 

Samlet højde ved hævet konstruktion

Hævet konstruktion af FIX STEP systemet
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Med det nye megawood FIX STEP system 

kan vi som den første producent tilbyde et 

komplet og gennemtænkt terrassesystem, 

lige fra grusbunden til terrasseplankerne. 

Det kendetegnende ved dette system er en 

nem og hurtig udlægning. Tidskrævende 

arbejder, som f.eks. forboring i beton, hører 

fortiden til. Med det nye megawood® FIX 

STEP system beslutter du dig for en hurtig og

variabel udlægning af din terrassebelægning.

Specielle konstruktioner som f.eks. tag-

terrasser kan nu meget nemt realiseres på 

grund af systemkomponenternes lave vægt 

og den variable højdeindstilling. Med dette 

system kan du få vist alle konstruktionsva-

rianter for din nye terrasse, uanset om det 

drejer sig om åbent eller lukket dæk eller 

særlige konstruktioner som f.eks. en tagter-

rasse eller en konstruktion på en allerede 

eksisterende terrassebelægning. 

Bemærk:
Den regulære konstruktion af FIX STEP 

systemet kan kun anvendes ved en montering 

som åbent dæk. 

Bemærk:
Terrasseplankerne kan både fastgøres med 

FIX STEP låseklemmer og med standard 

fastgørelsesklemmer.

Bemærk:
Den hævede konstruktion af FIX STEP 

systemet kan anvendes til en montering 

som åbent og lukket dæk. 

13 12 

Det er nødvendigt at tilpasse monteringsty-

pen ved terrasseprojekter, hvor der kræves 

en længde på terrasseplankerne uden for 

megawood® længdesortimentet (over en 

længde på 6 m). Følgende monteringstyper 

kan anvendes: Række- og skibsmønster.

NYHED

Terrassestrø (40 × 60 mm)

Sikringsbånd

Standard holder

Standard plade

Terrassestrø (40 × 60 mm)

Sikringsbånd

Påsætningselement 

Komfortpad

Standard holder

Standard plade

To terrassestrøer (40 × 60 mm)

Sikringsbånd

To påsætningselementer

To komfortpads

Holder DUO

Kantplade DUO

Regulær konstruktion af FIX STEP systemet

megawood® komfortdækket er en yderligere innovation til sæsonen 

2014. Ved at bruge megawood® komfortpads bliver megawood® 

FIX STEP systemet til verdens første trindæmpede megawood® 

komfortdæk. Denne enestående trinkomfort kan kun opnås med 

den hævede konstruktion af FIX STEP systemet. 

To terrassestrøer (40 × 60 mm)

Sikringsbånd

Holder DUO

Kantplade DUO



Forberedende arbejde
1. Forbered jordplanumet hele vejen 

rundt 50 cm større end den planlagte 

terrassebelægning med et fald på 4 % og 

forsyn dette med et dræn i slutområdet.

2. Anlæg en bæredygtig grus- eller 
skærvebund (frostsikker) med et fald på 

2 %. Udlæg derefter et lag singels for at 

udligne ujævnheder. 

Underkonstruktion

3. I begyndelsen skal FIX STEP holderne 

klikkes fast i alle FIX STEP pladerne i den 
samme højdeindstilling. Klæb derefter et 

stykke sikringsbånd fast på disse i midten.

Option: For at gøre konstruktionen højere 

og at forbedre trindæmpningen klikkes en 

FIX STEP komfortpad fast i holderne med 

det hertil passende påsætningselement. 

Klæb derefter et stykke sikringsbånd fast 

midt på disse påsætningselementer. 

→ Se side 13

4. Placering af FIX STEP kantpladerne 
DUO i en afstand på 4 cm parallelt med 

bygningens dele over jorden og med en cen-

terafstand på maks. 65 cm. Fordel FIX STEP 
pladerne parallelt hermed i en centeraf-

stand på 50 cm. Placér ved slutningen på 

terrassen igen FIX STEP kantplader DUO. 

→ Se grundplanen for underkonstruktionen

5. For at minimere udhænget af terras-
sestrøerne skal FIX STEP pladerne drejes.

6. Ved en terrasselængde på over 360 cm
skal der placeres en FIX STEP kantplade DUO

inden for de glatte kantbrædders stødfuge.

maks. 50�cm maks. 50�cm

1�cm

32�cm

7. Klik terrassestrøerne (40 × 60 mm) fast 

i FIX STEP holderne med noterne nedad. 

8. Ved en terrassebredde på over 360 cm
skal terrassestrøernes stød altid være pla-

ceret forskudt i forhold til hinanden. Hertil 

føjes strøernes stød sammen med en FIX 
STEP forbindelsessko, der er afkortet til en 

længde på 32 cm, og skrues fast på den ene 

side. Overhold afstanden på 1 cm mellem 

terrassestrøerne.

→ Se grundplanen for underkonstruktionen   8 

32�cm

15,5�cm1�cm

7�cm

15,5�cm1�cm

4x35

9. For at de frit kan udvide sig skal de 

glatte kantbrædders og terrassestrøernes 

stød være placeret på det samme sted. 

1�cm

6�cm6�cm

32�cm

Yderligere skal der være en 2 cm bred og 

1 cm dyb udsparing ved forskruningen for at 

FIX STEP forbindelsesskoen frit kan udvide 

sig ved den senere montering af det glatte 

kantbræt.

13�cm

2�cm2�cm

10. Derefter skal alle terrassestrøerne 
rettes nøjagtigt til på den side, hvor 

udlægningen af plankerne skal begynde. 

11. Efter udlægningen af terrassestrøerne 

skal FIX STEP pladernes position 
kontrolleres og eventuelt tilpasses.

12. Placér hulbåndet nedenfor terrasse-

strøerne og skru det fast på alle terrasse-

strøerne med FIX STEP monteringssko. 
Hulbåndet har til opgave at afstive terrassen. 

→ Se  12 

I

III

II

M6
x16

4x35

13. For at anbringe FIX STEP kantklemmer-
ne skal der først kun saves en fordybning i 

terrassestrøerne 12 mm fra kanten, 5 mm dyb

og mindst 2 mm bred på den side, fra hvilken

plankerne skal udlægges. → Se  13 
I denne fordybning går derefter den todelte 

FIX STEP kantklemme i indgreb på terrasse-

strøen ved hjælp af en tang. 

I

5 mm

12 mm

IV V

II III

14. For at undgå at terrasseplankerne senere

glider fra hinanden, skal der principielt fast-

gøres et selvklæbende sikringsbånd på den 

terrassestrø, der ligger tættest på planker-

nes midte. → Se  14 

Montering af 
terrasseplankerne

15. Den første terrasseplanke trykkes ned i de

anbragte kantklemmer. Overhold en afstand 

fra terrasseplankerne på 2 cm til bygningens 

faste dele over jorden. Hvis der bruges en 

tilslutningsprofil til huset, der er mulig som

option, skal terrasseplanken først sættes 

ind i denne og så anbringes i sin position.

 → Siehe  15 

16. De sammenføjede FIX STEP låseklem-
mer sættes så på de enkelte terrassestrøer, 

trykkes mod terrasseplanken og går i indgreb

ved hjælp af en tang.

I II

III

IV

17. I tilfælde af at terrasseplankerne skal 

fastgøres inden for 10 mm fra terrasse-

strøernes stød, skal der isættes notbroer 
før låseklemmerne monteres.

II

I

18. Ved åbent dæk skal der klemmes 

afdækningshætter på kant- og låseklem-

merne.

19. Efter monteringen af tre terrasseplan-

kerækker skal der som kontrol laves et mel-
lemmål, sådan at der kan garanteres en 

parallel konstruktion. OBS! Da FIX STEP 

låseklemmerne kun har til opgave at sikre 

terrasseplankernes vertikale position, skal 

disse ved hver tredje terrasseplankerække
fastgøres med de medfølgende skruer på 

terrassestrøerne, før afdækningshætterne 

klemmes på. Fremgangsmåden gentages, 

indtil den næstsidste terrasseplanke udlæg-

ges. 

3

6

20. Beregn så længden på terrassestrøerne
og sav dem præcist af.

21. Lav derefter noten til kantklemmen og 

udlæg terrasseplankerne til du er færdig.

→ Se monteringstrin 13

22. Afkort nu terrasseplankerne på ende-

fladerne i kantområdet, sådan at terrasse-

plankerne rager 1,5 cm længere ud end ter-

rassestrøerne og affas skærekanten.

23. Afkort de glatte kantbrædder 
parallelt med terrassestrøerne, hvorved 

det glatte kantbræt i begge terrassens 

ender skal være 1,2 cm kortere end 

terrassestrøen. 

6�cm

1,2�cm

Hold det glatte kantbræt fast og lav en 

forboring i dette sammen med terrasse-

strøerne med Ø 7 mm. Overhold herved en 

maksimal afstand på 6 cm til enderne og 

50 cm mellem boringerne. Derefter efterbo-

res de glatte kantbrædder med Ø 10 mm, 

sænkes ned og anbringes med en skrue, 

underlagsskive og møtrik og justeres med 

en afstandsfuge på 1 cm i forhold til terras-

sedækket. 

1�cm

1,5�cm

4�cm
M8x80

24. De glatte kantbrædder afkortes 

parallelt med underkonstruktionen og 

forbores med Ø 7 mm sammen med 

terrassestrøerne. De glatte kantbrædder 

efterbores med Ø 10 mm og monteres.

M8x80

4�cm

1�cm

18. V

afdæ
merne

19. E

keræk

lemm
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22. A
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OFFENES DECK

14

13

12

15

2

1
4 % 

2 % 

Fald i 
udlægningsretningen

KONSTRUKTION OVER JORDEN

10,4 cm 

maks. 65 cm

maks. 50 cm

Overhold en minimumsafstand 
til bygningens faste dele på 4 cm.

Underventilering

Vandafl øb 
til dræn

Bemærk:
Det er ikke FIX STEP systemets opgave at 

oprette et fald for terrassen.

Bemærk: 
Ved monteringstypen med WAVE terrasse-

planker barfod (åben) er der tale om 

et forøget pleje- og rengøringsarbejde, 

da plankernes riller regelmæssigt skal 

rengøres for snavs. Centerafstanden 

mellem terrassestrøerne er på 40 cm. Et 

fald på mindst 2 % i længderetningen er 

absolut nødvendigt.

4 cm 
afstand fra 
kantpladen DUO 
til bygningens 
faste dele

maks. 50 cm 
centermål for 
alle plader i 
plankernes 
retning

Centermålet for 
alle plader i 

udlægningsretningen
maks. 65 cm

Anbring forbindelsesskoen over kors 
midt mellem pladerne

FIX STEP SYSTEMET ÅBENT DÆK

2 cm

KONSTRUKTION I 

NIVEAU MED JORDEN

Bemærk: 
Konstruktion i niveau med jorden
For at garantere den nødvendige 

underventilering er konstruktionen 

i niveau med jorden kun tilladt som 

åbent dæk. Der skal altid overholdes 

en afstand fra terrasseplankerne på 

2 cm til bygningens faste dele over 

jorden.

8

Grundplan for underkonstruktionen 

4 cm

14 

OBS! 
Da FIX STEP låseklemmerne kun har til opgave 

at sikre terrasseplankernes vertikale position, 

skal disse ved hver tredje terrasseplan-
kerække fastgøres med de medfølgende 
skruer på terrassestrøerne, før afdæknings-

hætterne klemmes på.



17 16 

13

15

12

14

23

18

2

1

17,7 cm 

4 % 

2 % 

Fald i 
udlægningsretningen

Vandafl øb 
til dræn

maks. 65 cmmaks. 50 cm

Underventilering

Overhold en minimumsafstand til bygningens 
faste dele over jorden på 4 cm.

LUKKET DÆK

Bemærk: 
WAVE terrasseplankerne barfod må ikke 

udlægges som lukket dæk.

FIX STEP SYSTEMET

4 cm 
afstand fra 
kantpladen DUO 
til bygningens 
faste dele

maks. 50 cm 
centermål for 
alle plader i 
plankernes 
retning 

Grundplan for underkonstruktionen 

Centermålet for 
alle plader i 

udlægningsretningen
maks. 65 cm

Anbring forbindelsesskoen over kors 
midt mellem pladerne 

8

Bemærk: 
Det er ikke FIX STEP systemets opgave 

at oprette et fald for terrassen.

OBS! 
Da FIX STEP låseklemmerne kun har til opgave 

at sikre terrasseplankernes vertikale position, 

skal de ved hver tredje terrasseplankerække 
fastgøres med de medfølgende skruer på 

terrassestrøerne, når notlisten er sat i.

Forberedende arbejde
1. Forbered jordplanumet hele vejen 

rundt 50 cm større end den planlagte 

terrassebelægning med et fald på 4 % og 

forsyn dette med et dræn i slutområdet.

2. Anlæg en bæredygtig grus- eller skær-
vebund (frostsikker) med et fald på 2 %. 

Udlæg derefter et lag singels for at udligne 

ujævnheder. 

Underkonstruktion

3. I begyndelsen skal FIX STEP holderne 

klikkes fast i alle FIX STEP pladerne i den 
samme højdeindstilling. Klik så FIX STEP 
komfortpads fast i disse med det hertil 

passende påsætningselement. Klæb 

derefter et stykke sikringsbånd fast midt på 

påsætningselementerne. 

→ Se side 13

4. Placering af FIX STEP kantpladerne 
DUO i en afstand på 4 cm parallelt med byg-

ningens faste dele og med en centerafstand 

på maks. 65 cm. Fordel FIX STEP pladerne 
parallelt hermed i en centerafstand på 

50 cm. Placér ved slutningen på terrassen 

igen FIX STEP kantplader DUO. 

 → Se grundplanen for underkonstruktionen

5. For at minimere udhænget af terras-
sestrøerne skal FIX STEP pladerne drejes. 

6. Ved en terrasselængde på over 
360 cm skal der placeres en FIX STEP 

kantplade DUO inden for de glatte 

kantbrædders stødfuge.

maks. 50�cm maks. 50�cm

1�cm

32�cm

7. Klik terrassestrøerne (40 × 60 mm) 
fast i FIX STEP påsætningselementerne med 

noterne nedad. 

8. Ved en terrassebredde på over 
360 cm skal terrassestrøernes stød altid 

være placeret forskudt i forhold til hinan-

den. Hertil føjes strøernes stød sammen 

med en FIX STEP forbindelsessko, der er 

afkortet til en længde på 32 cm, og skrues 

fast på den ene side. Overhold afstanden på 

1 cm mellem terrassestrøerne. 

→ Se grundplanen for underkonstruktionen   8 

32�cm

15,5�cm1�cm

7�cm

15,5�cm1�cm

4x35

9. For at de frit kan udvide sig skal de 

glatte kantbrædders og terrassestrøernes 

stød være placeret på det samme sted. 

1�cm

6�cm6�cm

32�cm

Yderligere skal der være en 2 cm bred og 

1 cm dyb udsparing ved forskruningen for at 

FIX STEP forbindelsesskoen frit kan udvide 

sig ved den senere montering af det glatte 

kantbræt. Ved de to højeste højdeindstillin-

ger af FIX STEP holderne kan der anvendes 

et dobbelt glat kantbræt. Hertil monteres 

der 8 cm lange terrassestrøstykker med 

skruer på forbindelsesskoen.

13�cm

8�cm

2�cm2�cm22cm2cm2�cm

10. Derefter skal alle terrassestrøerne 
rettes nøjagtigt til på den side, hvor 

udlægningen af plankerne skal begynde. 

11. Efter udlægningen af terrassestrøerne 

skal FIX STEP pladernes position 
kontrolleres og eventuelt tilpasses. 

12. Placér hulbåndet nedenfor terrasse-

strøerne og skru det fast på alle terrasse-

strøerne med FIX STEP monteringssko. 
Hulbåndet har til opgave at afstive terrassen.

 → Se  12 

I

III

II

M6
x16

4x35

13. For at anbringe FIX STEP kantklemmer-
ne skal der først kun saves en fordybning i 

terrassestrøerne 12 mm fra kanten, 5 mm 

dyb og mindst 2 mm bred på den side, fra 

hvilken plankerne skal udlægges.

I denne not går derefter den todelte FIX 

STEP kantklemme i indgreb på terrasse-

strøen ved hjælp af en tang. → Se  13 

I

5 mm

12 mm

IV V

II III

14. For at undgå at terrasseplankerne senere

glider fra hinanden, skal der principielt fast-

gøres et selvklæbende sikringsbånd på den 

terrassestrø, der ligger tættest på planker-

nes midte. → Se  14 

Montering af 
terrasseplankerne

15. Den første terrasseplanke trykkes ned i de

anbragte kantklemmer. Overhold en afstand 

fra terrasseplankerne på 2 cm til bygningens 

faste dele over jorden. Hvis der bruges en 

tilslutningsprofil til huset, der er mulig som

option, skal terrasseplanken først sættes ind

i denne og så anbringes i sin position.→ Se 15 

16. Sæt først notlisten løst ind i terrasse-

plankens not (må ikke spændes eller 

strammes). 

17. Så sættes de sammenføjede FIX STEP 
låseklemmer på de enkelte terrassestrøer, 

trykkes nedenfor notlisten mod terrasse-

planken og går i indgreb ved hjælp af en 

tang.

I II

III

IV

18. I tilfælde af at terrasseplankerne skal 

fastgøres inden for 10 mm fra terrasse-

strøernes stød, skal der isættes notbroer 

før låseklemmerne monteres.

II

I

19. Efter monteringen af tre terrasseplan-

kerækker skal der som kontrol laves et 
mellemmål, sådan at der kan garanteres en 

parallel konstruktion. OBS! Da FIX STEP 

låseklemmerne kun har til opgave at sikre 

terrasseplankernes vertikale position, skal 

de ved hver tredje terrasseplankerække 
fastgøres med de medfølgende skruer på 

terrassestrøerne, når notlisten er sat i. 

Fremgangsmåden gentages, indtil den 

næstsidste terrasseplanke udlægges. 

3

6

20. Beregn så længden på terrassestrøerne
og sav dem præcist af.

21. Lav derefter rillen til kantklemmen og 

udlæg terrasseplankerne til du er færdig.

→ Se monteringstrin 13

22. Afkort nu terrasseplankerne på ende-

fladerne i kantområdet, sådan at terrasse-

plankerne rager 1,5 cm længere ud end ter-

rassestrøerne og affas skærekanten.

23. Ved brug af et dobbelt glat kantbræt 
skal der skrues 8 cm lange terrassestrø-

stykker på terrassestrøerne med en monte-

ringssko. I terrassens hjørner er der hertil 

brug for dobbelte monteringssko til anbrin-

gelsen af det glatte kantbræt på lang- og 

frontsiden. FIX STEP kantpladen DUO skal 

eventuelt rykkes ind, sådan at den dobbelte 

monteringssko kan hænge frit. → Se  23 

II

4x35

I

III
4x35

1,2�cm

8�cm

24. Afkort de glatte kantbrædder paral-
lelt med terrasseplankerne, hvorved det 

glatte kantbræt i begge terrassens ender 

skal være 1,2 cm kortere end terrasse-

strøen.

6�cm

1,2�cm

Hold det glatte kantbræt fast og lav en for-

boring i dette sammen med terrassestrøer-

ne med Ø 7 mm. Overhold herved en maksi-

mal afstand på 6 cm til enderne og 50 cm 

mellem boringerne. Derefter efterbores de 
glatte kantbrædder med Ø 10 mm, sænkes 

ned og anbringes med en skrue, underlags-

skive og møtrik og justeres med en af-

standsfuge på 1 cm i forhold til terrasse-

dækket. 

1�cm1,5�cm

4�cm

1,5�cm

mindst. 
1,5�cm

M8x80

25. De glatte kantbrædder afkortes paral-
lelt med underkonstruktionen og forbores 

med Ø 7 mm sammen med terrassestrøerne.

De glatte kantbrædder efterbores med 

Ø 10 mm og monteres. 

M8x80

1�cm1�cm

4�cm

1,5�cm

mindst. 
1,5�cm



Skrue

Terrassestrø 

(90 × 90 mm)

Som option: Gummipad 

(100 × 60 mm)

i tykkelsen 3 / 10 / 20 mm

Betonkantsten 

(kan fås i byggemarkeder)

Skrue

Terrassestrø 

(60 × 40 mm)

Som option: Gummipad (100 × 60 mm)

i tykkelsen 3 / 10 / 20 mm

Betonkantsten 

(kan fås i byggemarkeder)

STANDARD
SYSTEMET

FIX STEP SYSTEMET
PRODUKTOVERSIGT

Mindste højder for den samlede konstruktion

Regulær konstruktion Hævet konstruktion

megawood® STANDARD systemet giver dig 

mulighed for at få vist et billede af en kon-

struktion med åbent eller lukket dæk. Va-

rianterne adskiller sig i væsentlig grad ved 

konstruktionernes højde, der kan realiseres 

Bemærk:
STANDARD systemets konstruktion med terrassestrøer (60 × 40 mm) 

kan kun anvendes til montering som åbent dæk. 

Alternativ fastgørelse af terrasseplankerne 
Til STANDARD systemets åbne dæk kan man som option også anvende FIX STEP 

systemets kant- og låseklemmer. De nærmere enkeltheder ved monteringen 

fremgår af beskrivelserne på side 14.

Bemærk:
Vores sortiment af terrasseplanker 

fi nder du på side 30-31.

Bemærk:
STANDARD systemets konstruktion med terrassestrøer (90 × 90 mm) 

kan anvendes til montering som åbent og lukket dæk. 

19 18 

FIX STEP kantplade DUO
280 × 260 × 71 mm

FIX STEP påsætningselement
79 × 58 × 63 mm

FIX STEP komfortpad
79 × 58 × 20 mm

FIX STEP holder kant DUO
250  × 60 × 55 mm

FIX STEP standardplade
270 × 180 × 71 mm

FIX STEP holder Standard
116 × 60 × 55 mm

FIX STEP monteringssko
78 × 40 × 20 mm, inkl. skruer

Terrassestrø
40 × 60 mm | L: 360 cm

FIX STEP hulbånd
L: 10 m (på rulle)

FIX STEP afdækningshætte
73,5 × 15 × 6,7 mm

FIX STEP forbindelsessko
til terrassestrø

28 × 76 mm | L: 360 cm

Selvklæbende sikringsbånd
L: 10 m (på rulle)

Skruesæt
4 × 35 mm

FIX STEP gummipad
300 × 300 mm

tykkelse: 3 / 5 / 10 mm

med forskellige terrassestrøer. Det er nød-

vendigt at tilpasse monteringstypen ved ter-

rasseprojekter, hvor der kræves en læng-

de på terrasseplankerne, der ligger udenfor 

megawood® længdesortimentet (over en 

STANDARD systemet – den velkendte underkonstruktion
længde på 6 m). Følgende monteringstyper 

kan anvendes: Række- og skibsmønster 

(læg i denne forbindelse mærke til informa-

tionerne og illustrationerne på side 10). 

 11
,1 

cm

16
,1 

cm

FIX STEP kantklemme
2 dele 

FIX STEP låseklemme
2 dele, inkl. skrue 

FIX STEP notbro
55 × 8 × 10 mm

FIX STEP notliste 
21 mm | L: 25 / 100 m 

(på rulle)

Monteringsskrue M8 × 80
til glat kantbræt, 

med møtrik og skive

Monteringsskrue M6 × 16
til hulbånd,

med møtrik og skrue

Bit sæt
torx T20



8 9 13a 13b

2 cm 

maks. 50 cm

18 cm

maks. 65 cm

4 % 

2 % 

13a

13b

7
5
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6

12

11
10

6

9

2

1

3 4

Forberedende arbejde

1. Forbered jordplanumet hele vejen 

rundt 50 cm større end den planlagte 

terrassebelægning med et fald på 4 % og 

forsyn dette med et dræn i slutområdet.

2. Anlæg en bæredygtig grus- eller 
skærvebund (frostsikker) med et fald på 

2 %. Udlæg derefter et lag singels for at 

udligne ujævnheder.

3. Udlæg betonkantsten (100 × 25 × 5 cm) 

med en centerafstand på 65 cm på grus-

bundens samlede areal som basis for ter-

rassestrøerne. På endefladen skal de være 

forskudt 5 cm indad i forhold til terrasse-

strøerne.

Underkonstruktion

4. Fordel terrassestrøerne (40 × 60 mm)
jævnt på tværs af betonkantstenene med et 

centermål på 50 cm (med noterne nedad). 

Ved begyndelsen og slutningen skal der 

anbringes henholdsvis to strøer med et 

centermål på 18 cm. 

5. Justér strøerne og udlign herved 

forskelle i faldet med gummipads. 

6. Efter justeringen af terrassestrøerne 

skal underkonstruktionen skrues fast i hele 

kantområdet samt på de to strøer ved 

terrassens begyndelse og slutning og på 

den mellemste terrassestrø. Hertil bores 

der huller i strøerne med et 9 mm metalbor 

og hullerne forsænkes. Derefter bores der 

huller i betonkantstenene med det medføl-

gende 6,5 mm betonbor og de skrues fast 

med skruer til underkonstruktionen 40/60.

7. For at undgå at terrasseplankerne 

senere glider fra hinanden, skal der 

fastgøres et selvklæbende sikringsbånd 

midt på den mellemste terrassestrø.

Montering af 
terrasseplankerne

8. Kantklemmerne til monteringen af 

terrasseplankerne skrues fast i enderne af 

terrassestrøerne. Hertil forbores der med et 

3 mm metalbor. Skruerne skal ikke skrues 

helt fast, sådan at den første terrasseplanke 

er let at montere. 

9. Efter monteringen af de første terras-

seplanker kan tilslutningsprofilet til huset 
efter behov sættes på enden af terrasse-

planken mod husets facade som afslut-

ningsliste.

10. Terrasseplankerne fastgøres med 

fastgørelsesklemmer. Hertil forbores 

terrassestrøerne med et 3 mm metalbor. 

Skruerne i fastgørelsesklemmerne skrues 

ikke helt fast.

11. Efter at der er udlagt ca. 3 til 4 rækker 

terrasseplanker spændes kant- og fastgø-

relsesklemmerne endeligt med et middel 

drejemoment. Fremgangsmåden gentages, 

indtil terrassen er lagt færdig.

12. Til sidst afkortes terrasseplankerne i 

kantområdet i flugt med terrassestrøerne 

og skærekanten affases.

13. Som afslutning på terrassen monteres 

der hele vejen rundt glatte kantbrædder 
på underkonstruktionen. De skrues fast for 

mindst hver 50 cm. På tværs af plankerne 

placeres der afstandsholdere mellem de 

glatte kantbrædder og terrassestrøerne, 

sådan at det kan garanteres, at vandet kan 

løbe af. Hertil bores der huller i de glatte 

kantbrædder med et 5 mm metalbor og 

hullerne forsænkes. Underkonstruktionen 

forbores med et 3 mm metalbor og derefter 

skrues de glatte kantbrædder fast. 

Montering af det glatte kantbræt parallelt 

med terrasseplankerne. → Se  13a 
Montering af det glatte kantbræt for enden 

af terrasseplankerne. → Siehe  13b

Forløbet for udlægningen 

Bemærk:
Ved monteringstypen med WAVE terrasseplan-

kerne barfod (åben) er der tale om et forøget 

pleje- og rengøringsarbejde, da plankernes riller 

regelmæssigt skal rengøres for snavs. Centeraf-

standen mellem terrassestrøerne er på 40 cm. Et 

fald på mindst 2 % i længderetningen er absolut 

nødvendigt.

Monteringsvideoer på 
www.megawood.com/dk/videoer

Monteringseksempel på terrassens underkonstruktion: Underkonstruktionen skrues fast i 

hele kantområdet samt på de to rækker terrassestrøer ved terrassens begyndelse og slutning 

og på den mellemste terrassestrø. Dette gælder også, selv om rækkerne af terrassestrøer er 

opbygget af fl ere terrassestrøer e� er hinanden. Afstanden mellem terrassestrøernes endefl ader 

skal være på 1 cm.

Fald i 
udlægningsretningen

KONSTRUKTION OVER JORDEN

Underventilering

Vandafl øb 
til dræn

2 cm

18 cm
5 cm

KONSTRUKTION I NIVEAU MED JORDEN

Bemærk:
For at garantere den nødvendige underventilering er konstruktionen 

i niveau med jorden kun tilladt som åbent dæk. Der skal overholdes 

en afstand fra terrasseplankerne på 2 cm til bygningens faste dele 

over jorden.

OFFENES

DECK

21 20 

Overhold en minimumsafstand til bygningens 
faste dele over jorden på 4 cm.

STANDARD
SYSTEMET

ÅBENT

DÆK



21 cm

4 % 

2 % 

12

6

9

10

14a

11

4

14b

8

9

3

7

6

5

2

1
maks. 75 cm

6 cm

2 cm 

Forberedende arbejde

1. Forbered jordplanumet hele vejen 

rundt 50 cm større end den planlagte 

terrassebelægning med et fald på 4 % og 

forsyn dette med et dræn i slutområdet.

2. Anlæg en bæredygtig grus- eller 
skærvebund (frostsikker) med et fald på 

2 %. Udlæg derefter et lag singels for at 

udligne ujævnheder.

3. Udlæg betonkantsten (100 × 25 × 5 cm) 

med en centerafstand på 75 cm på grusbun-

dens samlede areal som basis for 

terrassestrøerne. På endefladen skal de 

være forskudt 8 cm indad i forhold til 

terrassestrøerne.

Underkonstruktion

4. Fordel terrassestrøerne (90 × 90 mm) 
jævnt på tværs af betonkantstenene med et 

centermål på 60 cm (med noterne nedad). 

Ved begyndelsen og slutningen skal der 

anbringes henholdsvis to strøer med et 

centermål på 21 cm. 

5. Justér strøerne og udlign herved 

forskelle i faldet med gummipads.

6. Efter justeringen af terrassestrøerne 

skal underkonstruktionen skrues fast i hele 

kantområdet samt på de to strøer ved ter-

rassens begyndelse og slutning og på den 

mellemste terrassestrø. Hertil bores der 

huller i strøerne med et 9 mm metalbor og 

hullerne forsænkes. Derefter bores der hul-

ler i betonkantstenene med det medfølgen-

de 6,5 mm betonbor og de skrues fast med 

skruer til underkonstruktionen 90/90. For 

at undgå at terrasseplankerne senere glider 

fra hinanden, skal der fastgøres et selvklæ-

bende sikringsbånd midt på den mellem-

ste terrassestrø. 

7. Til montering af det glatte kantbræt på 

endefladen fastgøres der på enderne af 

terrassestrøerne 12 cm lange terrassestrøer
60 × 40 på højkant foroven på venstre og 

højre side. Hertil bores der huller i disse 

terrassestrøer med et 6,5 mm metalbor og 

hullerne forsænkes. Underkonstruktionen 

forbores med et 3 mm metalbor og derefter 

skrues terrassestrøerne fast. 

Montering af 
terrasseplankerne

8. Kantklemmerne til monteringen af 

terrasseplankerne skrues fast i enderne af 

terrassestrøerne. Hertil forbores der med et 

3 mm metalbor. Skruerne skal ikke skrues 

helt fast, sådan at den første terrasseplanke 

er let at montere. 

9. Efter monteringen af de første terras-

seplanker kan tilslutningsprofilet til huset 
efter behov sættes på enden af terrasse-

planken mod husets facade som afslut-

ningsliste.

10. Til fastgørelsen af terrasseplankerne 

skrues stålfastgørelsesklemmerne 
(rustfrie) i med de selvskærende skruer 

(4 × 20 mm) og spændes endeligt med et 

middel drejemoment.

11. Sæt notlisten løst ind i plankens not 

(må ikke spændes eller strammes).

12. Sæt den næste planke i og tryk den 

mod notlisten. Fastgør derefter igen terras-

seplanken med stålfastgørelsesklemmerne 

(rustfrie). Fremgangsmåden gentages, indtil 

terrassen er lagt færdig.

13. Til sidst afkortes terrasseplankerne i 

kantområdet i flugt med terrassestrøerne 

og skærekanten anfasen.

14. Som afslutning på terrassen monteres 

der hele vejen rundt glatte kantbrædder 
på de korte terrassestrøer. De skrues fast for 

mindst hver 50 cm. På tværs af plankerne 

placeres der afstandsholdere mellem de 

glatte kantbrædder og terrassestrøerne. 

Hertil bores der huller i de glatte kantbrædder

med et 5 mm metalbor og hullerne forsæn-

kes. Underkonstruktionen forbores med et 

3 mm metalbor og derefter skrues de glatte 

kantbrædder fast. Ved flere glatte 

kantbrædder oven på hinanden skal der 

overholdes en minimumsafstand på 15 mm, 

sådan at en tilstrækkelig underventilering af 

dækket kan garanteres.

Montering af de glatte kantbrædder paral-

lelt med terrasseplankerne. → Se  14a 
Montering af de glatte kantbrædder for en-

den af terrasseplankerne. → Se  14b

Forløbet for udlægningen 

Begrænsning:
WAVE terrasseplankerne barfod må ikke 

udlægges som lukket dæk.

GESCHLOSSENES

DECK

maks. 60 cm

KONSTRUKTION OVER JORDEN

Monteringsvideoer
www.megawood.com/dk/videoer 

Monteringseksempel på terrassens underkonstruktion: Underkonstruktionen skrues 

fast i hele kantområdet samt på de to rækker terrassestrøer ved terrassens begyndelse 

og slutning og på den mellemste terrassestrø. Dette gælder også, selv om rækkerne af 

terrassestrøer er opbygget af fl ere terrassestrøer e� er hinanden. Afstanden mellem 

terrassestrøernes endefl ader skal være på 1 cm.

Vandafl øb 
til dræn

10 12

14a

14b

23 22 

16,1 cm 

Underventilering

Fald i 
udlægningsretningen

Overhold en minimumsafstand til bygningens 
faste dele over jorden på 4 cm.

STANDARD
SYSTEMET

LUKKET

DÆK



STANDARD SYSTEMET
PRODUKTOVERSIGT

MEGALITE

MEGALITE transformer
20 watt 

til maksimalt 20 terrassespots „Maxi“ 

eller 40 terrassespots „Mini“

MEGALITE tilslutningskabel
L: 1,5 m / 5 m / 10 m

MEGALITE fordeler
3 stk. / 5 stk.

MEGALITE transformer IP 68
10 watt, til montering under 

dækket til maksimalt 10 terrassespots 

„Maxi“ eller 20 „Mini“

MEGALITE LED terrassespot „Mini“
Ø 34 mm; H: 30 mm; rustfrit stål  V4A

lysfarver: varmhvid / blå

eff ekt/spænding: 0,4 W/12 V DC

lysmidlets tilslutningsledning: ca. 15 cm 

med stik IP 68

MEGALITE LED terrassespot „Maxi“
Ø 60 mm; H: 30 mm; rustfrit stål V4A

lysfarver: varmhvid / blå

eff ekt/spænding: 0,9 W/12 V DC

lysmidlets tilslutningsledning: ca. 15 cm 

med stik IP 68

Produktprogram

Stemningsfuld atmosfære 

MEGALITE LED terrassespots til udendørsområdet er et fi nt optisk 

supplement til megawood® terrasseplankerne. De fi ndes i størrelsen 

„Mini“ (Ø 34 mm) og „Maxi“ (Ø 60 mm) og kan begge fås i lysfarven blå 

og varmhvid. Med et energiforbrug på 0,4 watt (Mini) eller 0,9 watt (Maxi) 

er de meget økonomiske i brug. LED lyssystemet er forsynet med en 

skumringssensor, der tænder og slukker automatisk.

1. Åbningen til lampen skæres ud med en 

hulskærer Ø 37 mm (Mini) / Ø 63 mm (Maxi).

VIGTIGT
Læg kabelforbindelserne, så de er lettilgæn-
gelige. Brug MEGALITE transformeren IP 68 
ved montering under dækket.

Ved terrasseplankerne WAVE kan MEGALITE 
LED terrassespots kun anvendes ved over-
fladen „Standard“. På grund af den specielle 
overflade kan de ikke anvendes ved terrasse-
plankerne WAVE åben.

Montering af MEGALITE

2. Montér spots maks. 5 cm væk fra 

en terrassestrø. Læg om nødvendigt en 

ekstra strø.

Undtagelse:
WAVE terrasseplanker barfod åben kan 

ikke udstyres med MEGALITE.

max. 5 cm

25 24 

Udlignings- / underlagsplade
150 × 150 mm

tykkelse: 3 / 5 / 15 mm

Afstandsholder
40 × 30 × 10 mm 

inkl. skruer

Terrassestrø
90 × 90 mm | L: 360 cm

Notliste
21 mm | L: 25 / 100 m 

(på rulle)

Stålfastgørelsesklemme (rustfri) 
til notliste, inkl. skruer (4 × 20 mm)

og bit TX 20

Fastgørelsesklemme
inkl. skruer (4 × 35 mm)

og bit TX 20

Tilslutningsprofi l til huset 
21 mm | L: 400 cm

Farver: sølv / bronze

Terrassestrø
40 × 60 mm | L: 360 cm

Kantklemme
inkl. skruer (4 × 35 mm)

og bit TX 20

Selvklæbende sikringsbånd
L: 10 m (på rulle)

Gummipad
60 × 100 mm

tykkelse: 3 / 10 / 20 mm

Skrue til underkonstruktion 
40/60
7,5 × 92 mm, inkl. bit TX 30 

og SDS bor (Ø 6,5 mm) 

Skrue til underkonstruktion 
90/90
7,5 × 132 mm, inkl. bit TX 30 

og SDS bor (Ø 6,5 mm) 

Afdækningshætte
73,5 × 15 × 6,7 mm

Som option:

FIX STEP notbro
55 × 8 × 10 mm

FIX STEP kantklemme
to dele

FIX STEP låseklemme
to dele, inkl. skrue 

Bemærk:
Vores sortiment af terrasseplanker 

fi nder du på side 30-31.
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Underkonstruktion 
1. Fundamentets bredde og dybde skal udføres i henhold til de 

statiske krav og skal lægges frostfrit.

2. Stolpernes centermål i et afskærmningsfelt er på 189 cm. 

Efter hver femte afskærmningsfelt skal der sættes en stolpe med en 

afstand på 12 cm centermål, herved opstår der en ekspansionsfuge 

på 3 cm. Læg allerede her mærke til, at afskærmningselementerne 

senere skal monteres under træk.

3. Det påskruede anker el. betonankret skal anbringes sådan, 

at stolpens underlag mindst har en afstand på 5 cm til det påfyldte 

grus (eller jordbund) og 10 cm til overkanten på fundamentet. Undgå 

at megawood® afskærmningen har jordkontakt.

Montering
4. Sæt stolpen på, indtil den er helt nede i holderen.

5. Sæt afskærmningsbrædder med lamelhvælvingerne nedad 

ind i noten efter hinanden. Afskærmningsbrædderne skal monteres 

under træk på en sådan måde, at elementerne frit kan udvide sig.

6. Sæt stolpehætterne på stolperne, om nødvendigt fastgøres de 

punktvist med siliconelim.

7. Den maksimale afskærmningshøjde med otte afskærmnings-

brædder er på 198 cm. I afsnit på 23,5 cm kan højden tilpasses. 

Monteringsforløbet 

COMPACT FIX 
AFSKÆRMNINGEN

PRODUKT-
OVERSIGT

27 26 

Påskruet anker COMPACT FIX
40 × 40 mm | L: 40 cm

(120 × 120 mm grundplade)

Udførelse: varmgalvaniseret

Designbræt udsparing COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Designbræt rude COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Afskærmningsbræt COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm

Stolpe COMPACT FIX
90 × 90 mm | L: 191 cm

Stolpehætte COMPACT FIX
Ø 105 mm

Udførelse: rustfrit stål

Betonanker COMPACT FIX
40 × 40 mm | L: 100 cm

Udførelse: varmgalvaniseret

Trækretning
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Monteringsforløbet 

Underkonstruktion 
1. Fundamentets bredde og dybde skal 

udføres i henhold til de statiske krav og skal 

lægges frostfrit. Anbefaling: 40 × 40 cm og 

80 cm dybde.

2. Stolpernes maksimale centermål ved et 

lige afskærmningsfelt er på 200 cm. 

I et hjørne kan det være på op til 206 cm.

3. Vær opmærksom på stolpernes positi-

on til justeringen af det påskruede anker/

betonankret. 

4. Det påskruede anker el. betonankret 
skal anbringes sådan, at stolpens underlag 

mindst har en afstand på 5 cm til det påfyldte

grus (eller jordbund) og 10 cm til overkanten 

på fundamentet. Undgå at megawood® 

afskærmningen har jordkontakt.

Montering
5. Til fastgørelse af stolperne tages 

hulafstandene fra fastgørelsesankret og 

overføres til stolperne. Derefter bores der 

huller i disse med et 12 mm metalbor og 

hullerne forsænkes. Stolpen sættes på 

ankret og monteres med rustfrie skruer. 

6. Til den senere fastgørelse af vægbe-

klædningen skal der saves en slids i noten 

foroven på stolpen med en bredde på 7 mm 

og en dybde på 50 mm.

7. Lim tætningsbåndet ind i noten nedefra

og helt til kort før slidsen, der er savet ind i 

noten. Dette udfylder senere stolpens fuge 

og fikserer afskærmningselementerne, 

sådan at afskærmningselementet frit kan 

udvide sig. 

8. Derefter skal afskærmningsbrædderne
omgående sættes ind i stolpens not oppefra.

Vær opmærksom på den samme monte-

ringsretning (påtrykt pil i afskærmningens 

not).

9. Vægbeklædningen afkortes 4 cm i 

forhold til afskærmningsbræddernes længde.

Så skrues fastgørelsespladen sammen med 

vægbeklædningen. Herpå følger monteringen

i den savede not og fastskruningen. Herved 

skal man være opmærksom på afstand på 

20 mm mellem vægbeklædningens overkant 

og stolpens overkant.

10. Sæt stolpehætterne på stolperne, om 

nødvendigt fastgøres de punktvist med 

siliconelim.

STANDARD 
AFSKÆRMNINGEN

Centermål maks. 200 cm

Centermål maks. 203 cm

Centermål maks. 206 cm

PRODUKT-
OVERSIGT

29 28 

Afskærmningsbræt STANDARD
25 × 232 mm | L: 193 cm

Stolpe STANDARD
100 × 160 mm | L: 190 cm

Fastgørelsesplade STANDARD
til vægbeklædning, inkl. møtrikker

Udførelse: rustfrit stål

Tætningsbånd STANDARD
udvider sig op til 20 mm | L: 8 m 

(på rulle)

Stolpehætte STANDARD
Pyntehætte med kugle

100 × 160 mm 

Udførelser: rustfrit stål / galvaniseret

Stolpehætte STANDARD
Pyntehætte uden kugle

100 × 160 mm 

Udførelser: rustfrit stål / galvaniseret

Påskruet anker STANDARD
85 × 93 mm | L: 40 cm

(220 × 160 mm grundplade)

Udførelse: varmgalvaniseret

Betonanker STANDARD
85 × 93 mm | L: 80 cm 

Udførelse: varmgalvaniseret

Vægbeklædning STANDARD
50 × 85 mm | L: 189 cm
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PREMIUM terrasseplanke barfod
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

     

PREMIUM terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

     

CLASSIC terrasseplanke barfod
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC PLUS terrasseplanke barfod
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

WAVE terrasseplanke barfod
21 × 145 mm

L: 300 / 360 / 420 / 480 cm

CLASSIC PLUS terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM PLUS terrasseplanke barfod
21 × 145 mm 

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM PLUS terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)

L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

Glat kantbræt
17 × 72 mm

L: 360 cm

TERRASSESTRØ
40 × 112 mm

L: 360 cm

TERRASSESTRØ 
PREMIUM PLUS
40 × 112 mm | L: 360 cm

Glat kantbræt 
PREMIUM PLUS | CLASSIC PLUS
17 × 72 mm | L: 360 cm

NYHEDNYHEDNYHED

NYHEDNYHEDNYHED

TERRASSEPLANKER BARFOD
PRODUKTOVERSIGT
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  Yderligere informationer

Eksempler på udførelse og informative monteringsvideoer 

fi ndes på internettet på www.megawood.com/dk


