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Et ansvarligt valg

Når du køber træ hos Keflico, køber du træ med god samvit-
tighed. Vi er nemlig fuldt ud bevidste om vores ansvar overfor 
skovene, naturen og ikke mindst miljøet. Det er kort sagt en 
selvfølge. Gråzonevalg er aldrig et valg for os i Keflico.

Vi forhandler bæredygtigt træ, der er FSC®- og PEFC™-mær-
ket. Og vi dokumenterer det. På den måde kan vi give dig en 
sikkerhed for, at det træ du køber kommer fra bæredygtige og 
andre kontrollerede kilder. Træ, der er uden for mærkeordnin-
gerne, bliver altid verificeret af en uafhængig tredjepart. 

Facader og terrasser i bæredygtigt træ er uden tvivl stærkt 
æstetiske og eksklusive at kigge på, men de er også yderst 
modstandsdygtige og gode til at forsvare sig mod vind og 
vådt vejr. 

Træets bløde og varme udtryk tricker følelser og stem- 
ninger i os – vi bliver bare mere lykkelige af at være omgivet 
af træ.

Vi vil klæde dig så godt på som muligt, så du kan træffe et kva-
lificeret valg om det helt rette træ til dit næste drømmeprojekt. 
Brochuren her guider dig sikkert fra A-Z i alt fra montering til 
vedligeholdelse af din træterrasse.  

Træ er et levende materiale. Det er derfor vigtigt, at du monte-
rer og plejer din terrasse efter foreskrifterne. Korrekt montage 
og pleje er med til at styrke konstruktionen og give din træ-
terrasse en længere levetid – og ikke mindst give din drømme 
terrasse en smuk og unik patinering. 

Sæt dig derfor godt og grundigt ind i vejledningerne i brochu-
ren, så du får en god proces fra start til slut. 

Rigtig god fornøjelse!

Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter.

Miljømærket for 
ansvarligt skovbrug

Generelt om dit træ 4

Oversigt over træsorter  4
Sammenligningsskema 5

Terrassebrædder 8

Tilbehør til din terrasse 22

Montagevejledning terrasse 24

Montagevejledning 
Thermo-D terrasse 26

Vedligeholdelsesvejledning 28

Nylagt og olieret Cumaru-terrasse



     54     

Louro Gamela

Ualmindelig velduftende og 
slidstærk NYHED i terrassesor-
timentet. Louro Gamela har en 
en rolig karakter i farve og åre-
tegninger, og er en stærk terras-
sekandidat med træets naturlige 
indhold af olier.

Bangkirai

Keflicos Bangkirai-brædder er 
en premium-sortering. Bræd-
derne har dermed langt færre 
ormehuller end en standard-sor-
tering.  Bangkirai er en skarp del 
af Keflicos kvalitetssortiment og 
et enestående stykke af naturen.

Jatoba

Terrassebrædder i Jatoba har 
en unik træsignatur, der er jævn 
og rolig. Jatoba-brædder er klar 
til din terrasse i røde, brune og 
gyldne farvenuancer. 

Sucupira

De mørkebrune, slidstærke og 
formstabile Sucupiraterrasse-
brædder er et stærkt første valg. 
Sommerens lune og bløde føl-
gesvend. 

Garapa

Med sin meget jævne struktur 
optræder Garapa i et af træsor-
ternes fineste klæder. De friske 
Garapa-brædder kommer i fløjs-
bløde, gyldne toner.  

 

Træsort
Densitet ved 

12% fugtighed
Varighedsklasse* Formstabilitet Farveudtræk**

Ipé 1000 kg/m3 1 Meget høj 1

Cumaru 1000 kg/m3 1 Høj 1

Jatoba 920 kg/m3 2 Middel 3

Sucupira 870 kg/m3 2 Høj 2

Bangkirai 850 kg/m3 2 Høj 3

Garapa 790 kg/m3 2 Middel 1

Guariuba 700 kg/m3 2 Middel 2

Eg 675 kg/m3 2 Middel 3

Louro Gamela 650 kg/m3 2 Middel 2

Thermo-D Ask 580 kg/m3 1 Høj 1

Thermo-D Fyr 450 kg/m3 2 Meget høj 1

Sammenligningsskema

Over tid patinerer alt træ i enestående og 
smukke grålige nuancer. Det klarer alle træ-
sorter helt på egen hånd. Oliering, og sær-
ligt olie med pigmenter kan modsat være 
med til at styre og understrege træets far-
venuancer. Hav det med i dine overvej- 
elser når du vælger træsort – måske er der 
nogle andre egenskaber end træets farve du 
har lyst til at prioritere?

Vindridser, farveændringer, knaster, mærker, 
svindrevner og anden unik patinering er alt 
sammen forventeligt og en del af charmen 
ved netop en eksklusiv terrasse i træ. Det gør 
dit projekt helt unikt.

Giv plads til træets charme

Sørg for et materialeoverskud på 10-15%,  når 
du bestiller brædder til dit næste projekt. På 
den måde giver du plads til endekapning, og 
hvis du måtte ønske yderligere fraskæring af 
træets naturlige ujævnheder.

Fraskær og overskydende brædder kan give 
dig mulighed for at sætte dine gør-det-selv-
evner i spil. Du kan lave plantekasser, en fin 
bænk eller noget helt andet af det oversky-
dende træ. Mulighederne er mange og tan-
kegangen er bæredygtig.

Sørg for en god modtagelse og opbevaring 
af dine varer allerede fra dag et. Læs mere 
på side 29.

Guariuba 

Lys gul til gulbrun farve, som 
med tiden ændrer sig til en 
nøddebrun farve. Guariuba har, 
som andet hårdttræ, en naturlig 
imprægnering mod råd/svamp 
og insektangreb og har dermed 
gode forudsætninger udendørs.

Eg 

Klassisk egetræ i lysebrune til 
let grålige nuancer. En velkendt 
træsort med et højt indhold af 
garvesyre. Egetræ kommer ofte 
med spejl i den varierende åre-
struktur.

Thermo-D Fyr 

Ligesom Thermo-D Ask, er den-
ne varmebehandlede fyr særligt 
modstandsdygtig overfor råd og 
trænedbrydende svamp. Fyrtræ-
et er en blød træsort med char-
merende knaster. Thermo-D 
Fyr patinerer hurtigere i grålige 
toner end andre træsorter.  

Thermo-D Ask 

Den modificerede ask kan i 
udseende minde om tropisk træ. 
Den mørkebrune farve kommer 
af termobehandlingen, der gør 
træet særligt modstandsdygtigt 
overfor råd og svamp.

Cumaru

Den stærke og formstabile 
Cumaru kommer i et mix af rød-
brune og gulbrune farver. Veleg-
net til altanbyggeri som (hånd)
lister og/eller brædder, og der-
med supplement til den bæren-
de konstruktion.

Ipé

Med et særlig højt indhold af 
naturlige olier, er Ipé særde-
les modstandsdygtig overfor 
råd, svamp og insektangreb – 
egenskaber der kan sammen-
lignes med modificeret træ. 

*Varighedsklasser for træ gradopdeles 
i klasser fra 1-5. Her er varighedsklas-
sen 1 den bedste/højeste, klasse 2 den 
næsthøjeste og så fremdeles. 

Kilde: Træinformation: TRÆ 69, 1. udga-
ve 2014

Træ er levende, og vil konstant ændre karakter som det ældes, behandles og benyttes - indtil det til sidst forgår. 
Selv aflagringer vil ændre karakter med træet. Nogle gange kan farveændringer endda helt forsvinde igen efter 
en række gode somre med masser af sol. Solen har nemlig en blegende og udtørrende effekt. 

**Farveudtræk: kan forekomme ved alle træsorter. Risi-
koen for udtræk er mindst ved mærket 1 og 2, hvor 3 vil 
give aflagringer. Udtræk fra træet kan medføre aflagring- 
er på murværk, fliser og andet omkringværende materi-
ale. Vær særligt opmærksom på dette ved altaner eller 
frithængende konstruktioner. Bemærk at savsmuld efter 
skæring også kan afgive farve på f.eks. fliser i fugtigt vejr.

Træ er mere end 
dét, der møder øjet
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Guariuba-terrasse
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Ipé er træsorternes Rolls-Royce. Ipé skiller sig ud som en 
særligt eksklusiv træsort med en høj levetid og en særlig god 
formstabilitet – og dermed også brædder med mindre krum-
ninger end andre træsorter.  

Ipé har fra naturen et stærkt panser, der viser sig helt inde fra 
kernen af træet ved et naturligt højt indhold af olier. 

Terrassebrædder i Ipé har en helt unik styrke. Selv uden over-
fladebehandling er brædderne modstandsdygtige overfor råd, 
svamp og insektangreb – egenskaber der kan sammenlignes 
med modificeret træ.  

På trods af træets naturlige råstyrke, anbefaler vi dog altid 
vedligeholdelse og behandling af din træterrasse, da det er et 
effektivt værn mod vind og vejr. 

Det kan være svært at få øjnene væk fra din nylagte Ipé-terras-
se. Sådan en terrasse skinner igennem med sine flotte mør-
kebrune farver, som til tider bliver brudt af et let grønligt skær.
Ipés modvækst kan som regel afhjælpes med en slibning, hvis 
det forekommer. Og uden oliering vil Ipé, ganske som andre 
træsorter, patinere i grålige toner.

Ipé er træets
Rolls-Royce

Varighedsklasse: 1

Densitet: 1000 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Fås også som ikke FSC® certificeret

Dimension:  25 x 145/140 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 120 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 95 mm
Profil: Glat/glat

Cumaru er rendyrket kvalitet. Træbrædderne har nemlig en 
høj levetid og er et sikkert førstevalg til en kvalitetsterrasse. 
Og i sær med den rette pleje vil din drømmeterrasse holde i 
år efter år efter år.  

Med en nylagt Cumaru-terrasse kan du nyde de changerende 
farvetoner i træet. Et mix mellem rødlige og gullige brædder 
gør netop Cumaru til et særpræget og spændede materiale-
valg til din terrasse. Som andre træsorter, patinerer Cumaru 
med et gråligt udtryk uden olie.

Går du efter den silkebløde følelse til de bare sommertæer 
på Cumaru-brædderne, opnås dette bedst ved en let slibning 
af terrassen når den er lagt og inden behandling. Modvækst 
og fiberrejsning kan forekomme ved Cumaru, og kan typisk 
afhjælpes ved let slibning.

Særligt for Cumaru-brædderne er også den rillede version, 
der kan give din terrasse en særlig grafisk og anderledes visu-
el effekt.  

Ønsker du det enestående glatte udtryk for din nye Cumaru-
terrasse, skal du gå efter en glat/glat profil. 

Cumaru er den 
brasilianske teak

Varighedsklasse: 1

Densitet: 1000 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Fås også som ikke FSC® certificeret

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Smårillet/glat

Dimension: 25 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 20 x 140 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 120 mm
Profil: Glat/glat
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Din nye drømmeterrasse i Jatoba-træ er uden tvivl usædvan-
lig æstetisk at kigge på, og har en smuk struktur og overflade, 
uden nævneværdige knaster eller åretegninger.

Terrassebrædder i Jatoba har en unik træsignatur, der er 
virkelig let at forelske sig i. De friske Jatoba-brædder har 
bløde røde, brune og gyldne farvenuancer. Behandles træ-
et hyppigt, bliver farverne mere dybe rødbrune med tiden. 
Som andre træsorter vil Jatoba patinere i grålige toner uden 
oliering.

Træfibrene ved Jatoba er for det meste rolige, og åretegning- 
erne ganske jævne. Vindridser og svindrevner vil af og til fore-
komme ved de smukke Jatoba-brædder, det er med til at give 
din terrasse karakter.

Understreg eksklusiviteten af din nylagte terrasse med en let 
slibning efter montage. En silkeblød terrasse i Jatoba er en 
luksus for både børn og voksne.

OBS: En Jatoba-terrasse skal monteres med særlig afstand til 
murværk og andre materialer i nærheden, da udtræk af Jato-
baens farve kan forekomme. 

Jatoba er også kendt som
brasiliansk kirsebær

Varighedsklasse: 2

Densitet: 920 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Fås også som ikke FSC® certificeret

Dimension: 21 x 120 mm
Profil: Glat/glat

Bankirai-terrassebrædder kan meget vel være starten på 
at få opfyldt din drøm om at gå det lune forår i møde med 
en nylagt, gyldenbrun terrasse. 

Bangkirai-brædderne fra Keflico er en premium-sortering. 
Det betyder, at de friske brædder har været hjem for fær-
re orm og insekter end andre Bangkirai-terrassebrædder, 
og har langt færre ormehuller end ved brædder fra stan-
dard-sorteringer.

Bangkirai er ligesom andre træsorter et unikt og enestå-
ende stykke af naturen, som du samtidig kan have som din 
nye drømmeterrasse. De naturlige olier i Bangkirai såvel 
som i andre hårdttræsterrasser, er med til at beskytte mod 
netop nedbrydende angreb fra naturen. Det giver dig en 
usædvanlig æstetisk terrasse mange år ud i fremtiden.

Det bedste resultatet for terrassens holdbarhed får du ved 
hjælp af rengøring og overfladebehandling hvert år. Særligt 
oliering af din Bangkirai-terrasse, kan i starten være med 
til at bibeholde den flotte brune farve, terrassen har, når 
den er nylagt. 

Bangkirai er stærk fra
naturens side

Varighedsklasse: 2

Densitet: 850 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Smårillet/glat
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Træbrædder fra Sucupira giver dig en fantastisk smuk terrasse 
i en nøddebrun chokoladefarve med gyldne striper. Det kan 
let gå hen og blive dit nye yndlingsspot for mange uforglem-
melige øjeblikke i det fri.  

Sucupira er træ med en livlig struktur, der gør terrassen unik 
og let at blive jaloux på. Det er simpelthen svært at få øjnene 
væk fra Sucupira-bræddernes spændende overflade og sær-
prægede visuelle effekt. 

Træet er bom stærkt, og med det rette vedligehold af  din 
Sucupira-terrasse, vil du have en smuk og unik terrasse langt 
ud i fremtiden.

Som ved andre træsorter opnåes den silkebløde overflade 
på din Sucupira-terrasse ved en let slibning. På den måde 
bearbejder du også både fiberrejsning og modvækst, der kan 
opstå ved Sucupira-træ.

Byd sommeren og kære gæster velkommen på din nye, solide 
og ikke mindst varme og unikke terrasse i Sucupira. 

Sucupira er et 
stærkt valg

Varighedsklasse: 2

Densitet: 870 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 120 mm
Profil: Glat/glat

Duften af friskskåret Guariuba er helt fantastisk! Når de friske 
Guariuba-brædder er klar til levering, vil de have en lys gul til 
gulbrun farve, som med tiden vil ændre sig til en nøddebrun 
farve. Dernæst vil træet patinere i en grålig tone på lige fod 
med andre træsorter.  

Patinering af træ er en fasinerende og naturlig proces, hvor 
blandt andet sol, vejr og vind spiller ind. Det er ikke desto 
mindre spændende at følge med i alt hvad det indebærer af 
farveændringer, strukturændringer med små, charmerende 
ridser og træets små dimensionsændringer. Patineringen star-
ter allerede, når brædderne er klar fra savværket og fortsætter 
hele træets levetid. 

Selv med minimalt vedligehold, vil en Guariuba-terrasse være 
et skønt underlag for de lune udendørsminder i det omskif-
telige danske vejr. 

Giv din Guariuba-terrasse kærlighed ved korrekt montering og 
vedligehold. Den vil give dig kærlighed tilbage i form af en lang 
levetid, en blød overflade efter slibning og en opretholdelse 
af træets gyldne toner ved oliebehandling. 

Guariuba er en 
gylden overraskelse

Varighedsklasse: 2

Densitet: 700 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 120 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 95 mm
Profil: Glat/glat
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Eg er bare en nymoderne klassisker, men den overrasker sta-
digvæk med usædvanlig æstestik og råstyrke.

Vores eg kommer fra Europa og har lysebrune nuancer og til 
tider et lidt gråligt skær. Brædderne byder på en meget lev- 
ende struktur, der både kan vise sig ved spejl, knaster og 
spændende åretegninger. 

Egens betagende duft når det er frisk træ kommer blandt 
andet fra træets helt unikke garvesyreindhold. Garvesyren 
er egetræets helt eget skjold mod råd, insekter og andre 
naturlige træbekæmpere. 

Faktisk er garvesyren så grundig, at den ved udvaskning også 
kan finde på at sætte sin aftegning på fliser, murværk og lignen-
de. Så vær opmærksom på afstand til netop omkringværende 
miljø ved montering, og lad ikke værktøj, søm, skruer og lig-
nende ligge på det fugtige egetræ. Udvaskning af garvesyren 
vil ske over tid og vil helt naturligt være mest udpræget i træet 
første leveår som terrasse.

Eg kan vist roligt betegnes som en evergreen i terrassekatego-
rien, og terrassen vil stå flot både med og uden olie. Hav dog  
for øje at oliering altid forlænger dit træs levetid.

Eg er skovens konge

Varighedsklasse: 2

Densitet: 675 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 120 mm
Profil: Glat/glat

NYHED: Vi har budt Louro Gamela velkommen i vores ter-
rassesortiment, så du nu har muligheden for at etablere en 
lysebrun skønhed af en terrasse.  
Slidstyrken er høj, og patineringen viser sig ved et farveskif-
te til grålige toner. Som alt andet træ, vil Louro Gamela også 
vise svindrevner når sommeren tørrer de flotte brædder.   
 
De friske brædder kommer med en helt særlig sød duft og i 
lyserøde og rødbrune farvenuancer.  
Terrassebrædderne er gennem hele deres levetid hjem for 
naturlige olier, fibrer, smådyr og andet liv, der er med til at 
understøtte en enestående biodiversitet. Dette ødelæg-
ger absolut ikke oplevelsen af en smuk og holdbar terras-
se, tværtimod. Særligt de naturlige olier i Louro Gamela og 
andre hårdttræsterrasser, er med til at danne træets helt 
eget værn mod råd og svamp.  

Din nye, vellagte Louro Gamela-terrasse bliver uden tvivl stil-
fuld og bemærkelsesværdig. 

Louro Gamela - en 
ny favorit

Varighedsklasse: 2

Densitet: 650 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 142 mm
Profil: Glat/glat



16          17

Drømmer du om en smuk ensartet terrasse nærmest uden 
knaster og åretegning, så er Garapa-brædderne et oplagt valg 
til din nye terrasse. 

Med sin meget jævne struktur optræder Garapa i et af træ-
sorternes fineste klæder. Efter en uges tid i solen, vil Gara-
pa-brædderne tage en gyldenbrun farve, der er sammenlignlig 
med teak. Her efter vil de stærke og unikke brædder patinere 
i grålige toner hvis de ikke olieres.

En nylagt terrasse med Garapa-brædder kan finde på at vise 
sin personlighed ved sorte ’nister’. Nisterne vil dog udvaskes 
over tid, og terrassen vil igen fremstå jævn og enestående i 
sit udtryk. 

En terrasse i Garapa er for dig, der vil nyde udsigten til fløjls-
bløde gyldne farvetoner uden markante strukturer i brædderne 
på din nylagte terrasse. En smuk kombination der kan være 
med til at skabe ro og varme til hele din sommer. 

Garapa er både lys 
og modstandsdygtig

Varighedsklasse: 2

Densitet: 790 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 21 x 145 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 120 mm
Profil: Glat/glat

En terrasse i Thermo-D Ask charmerer med sin nøddebrune 
glød, der giver brædderne et eksklusivt og nærmest eksotisk 
udtryk. 

Terrassebrædder i Thermo-D Ask opnår en flot, grålig pati-
nering hurtigere end andre terrassebrædder, særligt på en 
solfyldt, sydvendt terrasse. Selvom Thermo-D Askens udse-
ende ændres hurtigt i solen, rokker det ikke ved bræddernes 
fantastiske egenskaber. Egenskaber der er opnået ved en 
kontrolleret termobehandling uden brug af kemikalier. Ved 
behandlingen nedbringes træets fugtindhold, og brædderne 
gøres særligt modstandsdygtige over for råd og svamp. Sam-
tidig giver behandlingen asketræet den varme brunlige farve 
og sikrer at træet i langt mindre grad ændre form og vrider sig 
når terrassen er lagt.

I fugtige perioder kan der på overfladen af Thermo-D Ask 
opstå mørke spor. Disse spor patinerer med tiden i en sølvgrå 
farve sammen med resten af træet. 

Charmerende åretegning og struktur, stærk holdbarhed og 
alle de andre enestående egenskaber gør Thermo-D Ask til 
et sikkert og holdbart valg til din nye terrasse. 

Thermo-D Ask - 
naturligt behandlet
og holdbar

Varighedsklasse: 1

Densitet: 580 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Lagerføres i længder 120-280 cm.

Info

Dimension: 20 x 140 mm
Profil: Glat/glat

Dimension: 21 x 125 mm
Profil: Smårillet/glat

Patineret Therm
o

-D
 A

sk terrasse
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Varmebehandlet fyrretræ har en gennemgående smuk og brun 
glød med charmerende knaster. Farvetonerne på de nye, friske 
brædder leder hurtigt tankerne mod de eksotiske hårdttræs-
sorter, hvor Thermo-D Fyr dog er meget blødere i selve træet. 
Thermo-D Fyr kan i sin levetid også blive mørk, tangerende 
til sort på overfladen, hvilket som regel kan afhælpes ved en 
afrensning.

Thermo-D behandlingen bliver udført ved høje temperaturer 
og uden brug af kemikalier. Processen er forholdvis simpel, og 
der bruges kun vame og vanddampe. På den måde opnår Ther-
mo-D Fyr sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. 
Harpiks, terpentin og formaldehyd forsvinder ud af træet ved 
behandlingen, hvorved træet bliver mere modstandsdygtigt. 

En Thermo-D Fyr terrasse er et prisvenligt valg med en natur-
ligt lang levetid og helt unik formstabilitet. Så snart fyrterras-
sen er lagt, skal den overfladebehandles minimum én gang.

Som et supplement til terrassen kan du hos Keflico også bestil-
le facadelister og klinkbeklædning samt andre specialproduk-
tioner i Thermo-D Fyr. Sidst nævnte produceres efter ordre. 

Thermo-D Fyr 
i høj kvalitet

Varighedsklasse: 2

Densitet: 450 kg/m3 ved 12% træfugtighed

Info

Dimension: 26 x 117 mm
Profil: Glat/smårillet (glat side opad)

Nylagt og olieret Cumaru-terrasse



Tilbehør, montage 
og vedligehold

Kom godt i gang med dit projekt
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Direkte fra Keflicos lager

• Skruer til din nye terrasse 
- Eurotec 5,0 x 60 mm undersænket rustfri A4 skrue 
- HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 60 mm 
- HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 70 mm

• Brug HSI forsænkerbor til HSI skruer for enestående finish. 
Bor medfølger ved 600 stk. skruekasse.

• Special propbord Ø15 til forboring ved afslutning med 
Keflico træpropper.

• Træpropper i alle træsorter til eksklusiv afslutning af din  
terrassemontage. 

• Træolie til pleje og vedligehold af din træterrasse og -faca-
de. En liter olie dækker 10-13 m2. 

• Hydrowax Voks til påsmøring på endetræ efter renskæring 
og alene i forbindelse med montering. 

• Træimprægnering til vedligehold af det patinerede udse-
ende.

• Terrasserens til rengøring af din terrasse.

Læs meget mere om rengørings- og plejeprodukter på 
www.triptrapwoodcare.dk

Tilbehør til dit terrasseprojekt

Skruer

HårdttræsstrøerStolper

Håndlister

Propper

Rengørings- og plejeprodukter

High-End Terrasseskrue: 
6,0 x 60 mm 

SPUN+ A4 
5,0 x 60 - 70 mm

Densitet
> 750 kg/m3

Hårdttræsstrø: Fuldboring af bræt og strø

Densitet
< 750 kg/m3

Densitet
> 550 kg/m3

Bor: Ø 5,5 mm Bor: Ø 4,5 mm

D
yb

d
e

Bor

Boredybde:
Bræt + 15mm

Bor: Ø 4,0 mm
Boredybde:
Kun terrassebræt

Boredybde:
Bræt + 15mm

Forboringsskema NKT 

HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 60/70 mm

Benyt illustrerede HSI bor til forboring ved 
alle typer brædder.
Boret medfølger ved køb af 600 pcs 
HSI terrasseskrue A4 rustfri.

Forboring HSI 

HSI forsænkerbor

Stop

High-End Terrasseskrue: 
6,0 x 60 mm 

SPUN+ A4 
5,0 x 60 - 70 mm

Densitet
> 750 kg/m3

Hårdttræsstrø: Fuldboring af bræt og strø

Densitet
< 750 kg/m3

Densitet
> 550 kg/m3

Bor: Ø 5,5 mm Bor: Ø 4,5 mm

D
yb

d
e

Bor

Boredybde:
Bræt + 15mm

Bor: Ø 4,0 mm
Boredybde:
Kun terrassebræt

Boredybde:
Bræt + 15mm

Forboringsskema NKT 

HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 60/70 mm

Benyt illustrerede HSI bor til forboring ved 
alle typer brædder.
Boret medfølger ved køb af 600 pcs 
HSI terrasseskrue A4 rustfri.

Forboring HSI 

HSI forsænkerbor

Stop

Montering med propper

Eurotec 5,0 x 60 mm undersænket rustfri A4 /
NKT 5,0 x 60 mm Fasteners SPUN+ A4

Montering med synlige skruer  
             

Bræddetykkelse 19-22 mm

HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 60 mm /
NKT terrasseskrue High End 6,0 x 60 mm 

Bræddetykkelse 23-26 mm

HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 70 mm 

Forsænkerbor

HSI forsænkerbor er med til at sikre en effektiv 
montering med høj finish ved synlige skruer 
ved montering ved de listede HSI rustfri skruer.

Din guide til skruer og forboring

Dimension:  45 × 68 mm 

Træsort: Jatoba
Dimension:  36 × 55 mm
Profil: 6
 

Træsort: Jatoba
Dimension:  90 × 90 mm
Profil: 4 sider glat
 

Træsort: Jatoba
Dimension:  45 × 68 mm
Profil: 7
 

Træsort: Mahogni
Dimension:  32 × 68 mm
Profil: 17
 

Vi anbefaler dig altid at anvende hårdttræsstrøer til 
etablering af din terrasse. 

Ved brug af anden strøtype er der risiko for at brædderne 
slipper over tid, da blødt træ ikke giver samme stabile hold. 
Ved at anvende Keflicos lagerførte hårdtræsstrøer sik-
rer du en god og langvarig kvalitet for din nye terrasse.
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Montagevejledning 
terrasse

1. Forberedelse 

Planlæg dit læggemønster og skær terrassebrædderne i den 
ønskede længde. Vi anbefaler desuden endekapning i beg-
ge ender.

Afmærk nøje det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse. 
Eksempelvis med pinde og en hvid eller farvet snor. Sørg for 
at jorden er jævn og i niveau. Dæk alt jorden med en ukrudts-
membran for at forhindre ukrudt og diverse planter i at vokse 
op mellem brædderne. 

Enkelte træsorter kan som friske brædder afgive farve, også 
til det omkringliggende miljø. Det er ganske naturligt, og far-
ven i træet udvaskes over tid. Vær dog ekstra opmærksom på 
afstand til murværk og lyse betonoverflader.

Vær opmærksom på at fjerne værktøj af rå-jern og metals-
plinter fra din træoverflade, da disse kan forårsage farveæn-
dringer i træet.

1.1 Stabilisering af underlag 

Anvend hårdttræsstrøer til din træterrasse for det absolut 
bedste resultat. Andre blødere træsorter giver ikke samme 
stabilitet og levetid for din terrasse. 

ECO Line terrassefødder fra Eurotec gør det nemt at placere 
og stabilisere dine strøer. 

Sørg for at dine strøer er parallelle. Det gør selve monterings-
arbejdet langt nemmere, og den synlige række af skruer og 
eventuelt propper bliver lige. 

HUSK: Din terrasse skal etableres med fald væk fra huset for 
især at undgå gener med vand og skidt. 

Vi anbefaler 1 cm fald pr. meter terrasse 

1.2 Korrekt strøafstand  

I forhold til strøafstand er vores anbefaling max 70 cm ved ter-
rassebrædder på 25 mm tykkelse, max 60 cm ved 21 mm og 
max 50 cm afstand ved 20 mm tykkelse. 

Vi anbefaler hårdtræsstrøer på 45 x 68 mm monteret på høj-
kant med fastgørelse for minimum hver 110 cm.

2. Dobbeltstrøer 

For stabilitet, skal der anvendes dobbeltstrøer ved samlinger. 
Alternativt kan 45 x 68 strøen lægges ned med de 68 mm ven-
dende opad. Vær da opmærksom på, at selve strøen på denne 
led ikke anbefales at spænde over mere end 80 cm. 

3. Protectus / Murpap  

Vi anbefaler at anvende Protectus træbeskyttelsestape eller 
murpap mellem bræt og strø for især at aflede regnvand og 
dermed modvirke råd.  

4. Afstandsklodser  

Vi anbefaler 7–10 mm afstand imellem terrassebrædderne, så 
træet kan bevæge sig ved udsving i temperatur og luftfugtig-
hed. Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 
7–10 mm. Brug eventuelt snor til at sikre, at brædderne ligger 
korrekt – også i forhold til fald.  

5. Skruetvinger  

Da de færreste terrassebrædder er helt rette, kan du med 
fordel anvende en skruetvinge til at holde brættet på plads 
under fastgørelsen. 

6. Forboring af huller ved synlige skruer 

Forbor hullerne minimum 25 mm fra kanten af brættet. 

Ved HSI A4 rustfri 5,5 x 60 mm skruer; forbor med HSI fors-
ænkerbor. Boret medfølger ved køb af 600 stk skruekasse fra 
vores lager. 

Ved NKT Fasteners Terrasseskruer High-End 6,0 x 60 mm; 
følg forboringsskemaet på side 23, og tilpas forboring efter 
dit projekt. Ved korrekt forboring sikrer du let montering og 
at skruerne ligger i niveau med brædderne efter montering. 

Ønsker du at afslutte montagen af din terrasse med propper – 
se ”Forboring til propafslutning’ på næste side.

Savsmuld bør fejes væk fra træoverflade og fliser straks efter 
forboring og skæring for at undgå farveaflagring ved specielt 
mørke og rødlige træsorter.  

7. Fastgørelse   

Fastgør dine terrassebrædder med skruer i syrefast 
A4 stål. Med udgangspunkt i 21 x 145 mm brædder bruges der 
ca. 30 skruer pr. m2 terrasse. Skruerne monteres altid oppe-
fra og med minimum 25 mm fra kant af strø og terrassebræt – 
blandt andet for at undgå at materialet flækker.

Følg forboringsskemaet på side 23 for holdbar og sikker fast-
gørelse.

8. Slibning af terrassen 

Anvender du terrassebrædder med en glat profil, bør du altid 
efterslibe for at opnå et flot resultat og en blød overflade på 
din terrasse.  

Forboring til propafslutning Fremgangsmåde i billeder

1.1 Forboring af huller til propning 

Ved propning skal du altid anvende Eurotec 
5,0 x 60 mm rustfri A4 skruer eller NKT 5,0 x 
60 mm Fasteners SPUN+ A4. Forbor hullerne 
med et 15 mm propbor. Placer altid skruehul-
let minimum 25 mm fra kant. 

1.2 Limning af propper 

Propperne monteres med vandfast udendørs 
D3-trælim. Bank proppen i, og lad lidt af prop-
pen stikke op. Tør overskydende lim af straks. 
Dette gøres nemmest med en let fugtig og 
fnugfri klud.  

1.3 Planpudsning af propper 

Resten af proppen planpudses i niveau 
med terrassebrædderne. Efter propning 
anbefaler vi, at du sliber hele terrassen.   

1.1

5 6

7 8

1.2

2+3 4

Denne montagevejledning gælder for alle terrassebrædder på nær Thermo-D 
Ask og Thermo-D Fyr. Se i stedet s. 26 for disse.
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Montagevejledning 
Thermo-D terrasse

Denne montagevejledning gælder for terrassebrædder i Thermo-D Fyr og Thermo-D Ask. 

1. Forberedelse 

Afmærk nøje det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse med pinde og hvid eller farvet 
snor. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Dæk alt jorden med en ukrudtsmembran for at for-
hindre ukrudt og diverse planter i at vokse op mellem brædderne. 

2. Udlægning af strøer/træskelet

Terrassens skelet konstrueres af bjælker/strøer. Hold en strøafstand på max 40 cm for Thermo-D 
Ask og max 45 cm for Thermo-D Fyr. 

Alle strøer skal være parallelle, ellers vil det blive synligt på rækken af skruer/propper. 

3. Lægning og fastgørelse af terrasse 

Skær terrassebrædderne i den ønskede længde. Vi anbefaler desuden endekapning i begge 
ender. Hvilken side, du skal vende opad ved montering, afhænger af hvilken træsort, du har valgt. 
Ved montering af Thermo-D Ask terrasse er den rillede side forsiden, der skal vendes opad. På 
Thermo-D Fyr terrassebrædder derimod betegnes den glatte side som forside. 

Første bræt monteres mod en fast kant med A4 rustfri skruer. Brug eventuelt snor til at sikre, at 
brættet har den rette placering. Skruerne monteres altid oppefra. Anvend  HSI A4 rustfri 5,5 x 
60 mm til 19-22 mm brædder og HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 70 mm til 25-26 mm brædder. 

Anvend 2 skruer pr. ende på strøerne for at opnå optimal fastmontering. 

Husk altid at fastgøre skruen minimum 25 mm fra brættets kant og gennem forborede huller, 
ellers er der større risiko for, at brættet flækker eller skruen knækker.

4. Protectus / Murpap  

Det anbefales at anvende murpap eller Protectus træbeskyttelsestape imellem bræt og strø for 
at lede regnvand væk og derved modvirke råd. Keflico forhandler Protectus træbeskyttelses-
tape fra lager til dette formål.   

5. Afstandsklodser  

Lav minimum 3 mm afstand imellem brædderne til dræning. Dog skal første bræt monteres mod 
fast kant med en afstand på 7-10 mm. Næste bræt monteres parallelt med det første bræt osv.
Brug evt. snor til at sikre, at brædderne ligger korrekt.  

Patineret Thermo-D Ask terrasse
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Kærlighed til din terrasse i træ

Træ er et smukt og levende materiale, og de friske brædder 
har kun netop begyndt deres livscyklus, når de etableres som 
ny terrasse. 

Træet arbejder gennem hele dets levetid, og det bedste resul-
tat fås ved at arbejde med træet og nyde den enestående og 
naturlige patineringsproces, din nye terrasse i træ gennemgår. 

Vejrpåvirkninger og slid vil løbende give din terrasse i træ en 
nydelig karakter. Med ganske lidt vedligehold og uden oliering 
vil din terrasse patinere i en flot sølvgrå farve – uanset træsort. 

Ønsker du at understrege og bevare træets naturlige glød, er 
olie det helt rette valg. Rengøring og oliering vil være med til 

at styrke træets eget panser og egenskaber generelt. Derfor 
kan olie også forlænge din terrasses levetid. 

Forkæl eksempelvis din terrasse med en olie, der indeholder 
pigment, som matcher dine ønsker. På den måde kan du også 
i nogen grad styre træets farvenuancer. 

Vedligehold af din terrasse behøver ikke at kræve massevis af 
timer. Nyd udetiden med at give din terrasse en let  rengøring, 
der fjerner alger og snavs, hvis den trænger. Så har terrasse-
brædderne de bedste forudsætninger for at være eksklusivt 
underlag til havens enestående udestemning.

Patineret Jatoba-terrasse

Når du modtager dine varer

Efter montering

Slibning

Hvis du anvender en glat profil på terrassen, bør du altid slibe efter montagen 
for at opnå et flot resultat. 

Rengøring af din træterrasse

Rengør især, når der viser sig snavs og naturlige belægninger på træet, efter 
vind og vejr har gjort din terrasse beskidt. 

Din træterrasse kan heldigvis godt tåle regn, rusk og snavs – men snavs og 
eventuelle belægninger kan den ikke selv fjerne. Her har terrassen brug for 
rengøringshjælp. 

Rengør ved at spule din terrasse med vand, påføre terrasserens med en børste 
og derefter skrubbe i terrassebræddernes længderetning. Skyl dernæst terras-
sen grundigt, og gentag efter behov.  

Planlægger du at oliere din terrasse efter rengøring, skal du lade træet tørre 
helt inden du påbegynder oliebehandlingen. 

Oliering – et frisk pust til din terrasse

En ny træterrasse bør altid behandles med olie ganske kort efter montering. 
Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din terrasse med olie minimum 
én gang om året.  

Ved den allerførste oliebehandling er det en god idé at mætte træet ved olie-
ring 2-3 gange. På den måde gøres træet endnu mere modstandsdygtig overfor 
vind, vejr og andre naturlige angreb. 

Husk også at behandle enderne på dine terrassebrædder med enten terrasse-
olie eller voks. Derved mindsker du risikoen for vindridser og revner. 

Følg Trip Traps grundige anvisning for oliering.

Kontrollér dine varer ved modtagelse 

Du skal altid kontrollere dine varer ved modtagelse og sørge for, at der 
ikke er mangler eller fejl.

Opbevaring af terrassebrædder

Opbevaring og montering af terrassebrædder i hårdttræ skal altid foregå 
udendørs.  

Så snart du modtager brædderne anbefaler vi, at du opbevarer dem under 
halvtag - gerne med god udluftning. Sådan undgår du en stor påvirkning 
fra vind og vejr inden terrassen lægges. 

Dine terrassebrædder skal i forbindelse med opbevaring placeres på et 
jævnt underlag. Brædderne vil ellers arbejde efter underlaget. 

Korrekt montage og vedligehold styrker din terrasse. Følg vejledningerne i 
brochuren. Sådan sikrer du nemlig, at dine terrassebrædder har de bedste 
forudsætninger for at være modstandsdygtige overfor vind og vejr i forhold 
til farveændring, vridninger og dimensionsændringer.

BEMÆRK: Modtager du dine varer indpakket i plast, pakkes disse ud og 
opbevares under tag ved samme forhold som beskrevet ovenfor. 



30          31

Vores samarbejdspartnere

Protectus Træbeskyttelsestape 

www.eurotec.team

ECO Line Terrassefod

Kvalitetstilbehør fra Eurotec og HSI til stabil og sik-
ker montering af din terrasse  

Keflico er forhandler af Eurotecs professionelle pro-
dukter Protectus og ECO Line og ydermere skruer fra 
Eurotec og HSI til montering af din terrasse.  

Protectus Træbeskyttelsestape er et specialdesignet, 
særdeles holdbart og fleksibelt alternativ til murpap. 
Protectustape giver dit træ vedvarende beskyttelse mod 
blandt andet fugt. Samtidig er tapen hurtig og nem at 
påføre takket være dens klæbende film på bagsiden.  

ECO Line Terrassefod kan anvendes til at montere og 
fastholde dine strøer stabilt og i den præcise højde, du 
ønsker. Produktet hjælper med fleksibilitet ved monte-
ring af din terrasse samt vedvarende hold. 

Eurotec GmbH er en stærk og toneangivende spil-
ler inden for fastgørelsesteknik. Takket være deres 
specialfremstillede produkter giver de den profes-
sionelle forbruger maksimale fordele og maksimalt 
innovationsforspring. Eurotec udvikler også hele 
tiden nye kundespecifikke produkter i tæt samarbej-
de med kunderne. Læs mere på www.eurotec.team. 

De gennemtestede skruer fra Eurotec og HSI, som 
Keflico lagerfører, er Eurotec 5,0 x 60 mm undersæn-
ket rustfri A4, HSI terrasseskrue A4 5,5 x 60 mm og 
HSI terrasseskrue A4 rustfri 5,5 x 70.  

Skruerne sælges med tilhørende bor til forboring, 
hvilket er med til at sikre en korrekt og god monte-
ringsløsning for din træterrasse. Med disse tre typer 
skruer kan vi dække dine behov indenfor montering 
af træterrasse – uanset om du bruger synlige skruer 
eller afsluttet med propper. 

I monteringsvejledningen på s. 24-25 kan du se, hvor-
dan du anvender Eurotec og HSI produkter.

Trip Trap WoodCare ”best practice” inden for rengøring, pleje 
og vedligeholdelse af træ

I Keflico har vi gennem mange år haft et tæt samarbejde med 
Trip Trap WoodCare om rengøring, pleje og vedligeholdelse 
af træ. Ud over at vi forhandler udvalgte af Trip Trap Wood-
cares produkter, samarbejder vi nu også omkring at give dig 
den bedst mulige hjælp og vejledning i, hvordan du kommer 
godt fra start og giver din nye træterrasse eller -facade de 
bedste betingelser for at bevare sine naturlige kvaliteter og 
egenskaber.

Trip Trap Woodcare blev grundlagt i 1976 som en del af Trip 
Trap Denmark A/S. I 2004 blev Trip Trap WoodCare en selv-
stændig virksomhed, der har specialiseret sig i miljøvenlig 
træpleje: 

”I dag sætter vi en stor ære i at være et anerkendt dansk brand 
med navnet ’Trip Trap Woodcare’ i Danmark og med eksport til 
mere end 60 lande verden over. Og vi yder altid vores ypper-
ste indsats for at udvikle produkter og løsninger af absolut 
højeste kvalitet.” 

Læs mere på www.triptrapwoodcare.dk/om-os

Specialudviklede skruer fra NKT Fasteners til dit næste 
terrasseprojekt

NKT Fasteners og Keflico har i samarbejde foretaget træk-
test på NKT Fasteners SPUN+ A4 og Terrasseskrue High-
End og erfaret, at skruernes styrke og hold er uovertruffent. 

NKT Fasteners har udviklet en speciel serie af skruer, 
der giver et bedre hold til især eksotiske hårdttræssor-
ter. Hårdttræ er langt mere holdbart og robust end mange 
andre træsorter. Derfor kræver disse træsorter bedre skru-
er end blødere træsorter gør. En almindelig skrue risikerer 
nemmere at knække under montering i et hårdttræsbræt, 
end i blødere træsorter. NKT Fasteners’ specialudviklede 
skruer klarer derimod opgaven med glans.

Find NKTs løsninger i dit lokale byggemarked.

www.schwerter.de



Træ er ikke bare træ

Der er næsten ikke noget bedre end følelsen af lune ter-
rassebrædder under bare fødder på en solrig sommerdag.
Duften og den taktile oplevelse ved en unik overflade i træ 
er bare noget ganske særligt.  
Derfor vil vi gå langt for at hjælpe dig i mål med din nye 
terrasse i træ.

Har du spørgsmål til vores sortiment, eller er du i tvivl om 
materialevalg? Du kan finde massevis af inspiration og 
information på www.keflico.com.   

Instagram bobler også med allerede etablerede projekter 
og de fineste billeder fra etableringsprocesserne. Er du 
på Instagram, så gør som mange andre, og del dit projekt 
under #keflico. På den måde kan vi inspirere hinanden.

God fornøjelse med din terrasse i træ – dén bliver du glad 
for! 

Forsidebillede: capellalouge.dk

Kontakt os:

www.keflico.com
info@keflico.com
+45 9813 3544

Denne brochure er Cradle to Cradle certificeret. Det er din 
garanti for, at der ikke er brugt nogen former for skadelige 
kemikalier eller tungmetaller i produktionsprocessen og 
at produktet ikke er skadeligt for mennesker eller miljø. 


