
trex® däck
OÖVERTRÄFFAD KVALITET och bestående skönhet



Välkommen till

LIKA VAcKERT sOm ÄKTA TRÄ –  
men med fler fördelar

OÖVERTRÄFFAD SKÖNHET

Med sina högupplösta trämönster och tvärstrimmiga tropiska 

polering är Trex-däcken framtagna med en särskild teknik 

som ger en matt yta för daglig användning. Den här tekniken 

får däcken att hålla i årtionden längre jämfört med liknande 

produkter som finns på marknaden idag.

MILJÖVÄNLIGT

Våra däck är till 95 % tillverkade av återvunnet material. 

Alltifrån plastförpackningar till återvunnet trä och sågspån – 

inga träd behöver fällas, ingen regnskog skövlas. Dessutom är 

vår tillverkning så miljövänlig den bara kan vara: vi återvinner 

allt vårt fabriksspill och håller processen fri från föroreningar 

och utsläpp.

PROBLEMFRITT

Någon enstaka rengöring med såpa och vatten kan knappast 

betraktas som ”arbete”, så förbered dig på en bekymmerslös 

tillvaro utomhus tack vare det praktiskt taget oförstörbara 

ytskiktet. Ett ytskikt som skyddar från väder och vind och som 

varken kräver slipning, betsning eller målning en enda gång.

YTsKIKT

KÄRNA

Som den ledande amerikanska tillverkaren av däck som 

inte är gjorda av trä har Trex® i nästan 20 års tid inspirerat 

människor att utnyttja sina utomhusytor på ett helt unikt sätt.

På FRAMSIDAN

Trädäck: Transcend® Spiced Rum

DEN HÄR SIDAN

Trädäck: Transcend Gravel Path



det ljuVa liVet
är ännu bättre utomhus

Trädäck: Transcend® Spiced Rum

FYRA DJUPA, EXKLUsIVA FÄRGER

Trex® trädäck kommer i fyra inspirerande färger som erbjuder djupa 

trämönster och fylliga och mättade färger som sitter direkt i brädan. 

Du kan förälska dig i en färg utan att behöva oroa dig. Färgen du väljer 

kommer att vara så pass motståndskraftig mot blekning och fläckar 

att du kan njuta av den i årtionden.

UNIVERsALFÄsTE

glasfylld nylon

BAsFÄsTE

rostfritt stål

TREx HIDEAwAy® – DOLT FÄSTSySTEM

Våra spårbrädor är utrustade med det dolda fästsystemet Trex 

Hideaway®, vilket ger däcket en jämn och balanserad yta. Fästena 

skapar en slät och sömlös yta: inga skruvar, inga skruvhål – inget 

som stör den släta och bekväma känslan på ditt nya Trex-däck. 

TRANscEND TIKI TORch

TRANscEND sPIcED RUm

TRANscEND GRAVEL PATh

TRANscEND® LAVA ROcK
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LR010616TG48

SR010616TG48

TT010616TG48

GP010616EG48

Spårbrädor

25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend® Lava Rock

25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend Spiced Rum

25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend Tiki Torch

25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend Gravel Path

STARTERCLIP

Spårbräda (25,4 mm)

trex®-däck 
Produktspecifikationer och profiler

DÄCK

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

UNIVCONCLIP
GrÖn 
är din nya favoritfärg

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Basfäste
(rostfritt stål)

2,5 fästen per linjär däckmeter (första brädan) 
(36 per påse)

Låda för 4,6 m²
(90 per låda)

Universalfäste
(glasfylld nylon)

VERKTyG

Miljövänliga produkter

Vi anställer regelbundet externa 

konsulter för att säkerställa en 

fortsatt förbättring av våra redan 

miljövänliga metoder, samtidigt 

som vi uppfyller alla regler och 

lagar gällande arbetsmiljö, hälsa 

och säkerhet.

»  De lastbilar som Trex använder för  
att transportera trädamm drivs av 
miljöklassade drivmedel.

»  Vår patentskyddade 
tillverkningsmetod sker utan 
föroreningar.

»  Industrispill återanvänds i 
tillverkningskedjan.

»  I högsta möjliga utsträckning 

tillverkas Trex® förpackningar 
från papper och plast som har 
återvunnits.

Vårt företag är grundat på miljövänliga principer och värderingar – från 

vårt innovativa material till vår hållbara tillverkningsprocess.

åTERVUNNET MATERIAL

Hos Trex återanvänder vi på ett så smart sätt som möjligt. Av gamla byggstenar 
skapar vi innovativa, nya produkter.

»   Trex förhindrar att ungefär 180 miljoner kilo plast- och träavfall kastas på 
soptippen varje år.

»   Trex är en av USA: största återvinnare av plastmaterial.

»   Under hela den tid som Trex har tillverkat däck har vi inte behövt fälla ett enda 
träd. Vi använder istället restprodukter som till exempel: 

  •  Återvunnet trä från trätillverkare 

  •  Lastpallar 

  •  Sågspån (drygt 90 miljoner kilo om året)

StÅr Garanterat emot PÅFreStninGar  
FrÅn Väder ocH Vind ÖVer tid

Trex tror på skönheten och hållbarheten i våra däck till den grad att vi nu erbjuder en 25-årig garanti mot blekning 

och fläckar för Trex Transcend®. När alla andra däck lämnas åt sitt öde erbjuder vi en oslagbar garanti.

De kommande årtiondena kan du räkna med en oöverträffad motståndskraft gentemot blekning och fläckar hos ditt 

Trex-däck. Levereras med en bekymmersfri och hållbar skönhet som det är svårt att inte vila ögonen på. Läs mer om 

den begränsade garantin mot blekning och fläckar på www.trex.com.

76

Trädäck: Transcend® Spiced Rum
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 ALLMÄNNA TIPS

»   Streck ritade med färgade kritor förblir 
permanenta. Använd babypuder.

»  När du borrar stora eller djupa 
hål, se till att du regelbundet lyfter 
borren ur hålet för att avlägsna 
spån.

»  Om du vill dölja reglarna i springorna mellan 
brädorna kan du måla reglarnas översida svart.

»   Trex®-däck är lämpade för en rad olika 
användningsområden. Däcken är dock inte 
avsedda för att hålla t.ex. lastbärande pelare, 
reglar, vangstycken och balkar.

»  Våra byggmetoder förbättras oavbrutet. Se till att 
du har den allra senaste informationen till hands 
genom att besöka trex.com. 

ALLTID MILJÖVÄNLIGT: Trex-däck är till  
95 % tillverkade av återvunnet material,  
inklusive plastpåsar, återvunnet trä och sågspån.

Var noga med att du använder korrekt 
skyddsutrustning när du arbetar med ett byggprojekt. 
Använd skyddsglasögon, skyddshandskar, 
ansiktsmask och långärmad tröja, särskilt när du 
använder såg i trånga utrymmen. 

Däck och räcken från Trex® är tyngre och något mer 
böjbara än vanligt trä. LYFT INTE samma antal Trex-
brädor som du skulle lyfta vanliga träbrädor. Besök 
Trex.com för säkerhetsdatablad (MSDS).

VERKTYG

sÄKERhET

Med Trex kan du skapa avancerade former, profiler 
och mönster. De flesta installationer kräver inga 
specialverktyg. För bästa möjliga resultat, använd 
sågblad och fräsbits i hårdmetall.

Om du använder en geringssåg rekommenderar vi  
ett 254 – 305 mm stort sågblad med 40 sågtänder 
eller färre.

Installera Trex rekommenderade fästen med hjälp av 
en vanlig borrmaskin.

sKÖTsEL Och RENGÖRING AV TREX TRANscEND®

Alla externa byggmaterial kräver rengöring. Periodisk rengöring av däcken och räckena i serierna Trex Transcend® 
hjälper till att bibehålla materialets skönhet. Genom att då och då tvätta bort pollen och annat skräp från däcket 
reducerar du mögelväxten på biofilmen. 

ProbLEM LÖSNING

Smuts och skräp Tvätta bort smuts och skräp med hjälp av en vattenslang. Använd varmt såpvatten och 
en mjuk borste för att rengöra reliefmönster.

Kritstreck Vissa typer av färgkritor kan missfärga ytskiktet.

Is och snö Använd en skovel med plastblad för att ta bort snö från däcket. Använd kalciumklorid 
eller stensalt för att smälta snö och is från däckets yta.

Olja/fett/mat Alla typer av matspill bör torkas upp omgående. Däcket måste tvättas inom sju 
dagar för att garantin mot fläckar ska gälla. Blöt med hjälp av en vattenslang 
och använd sedan varmt såpvatten och en mjuk borste för att tvätta bort spill från 
reliefmönster.

Mögel Om skräp såsom pollen och smuts får ligga kvar på däcket kan mögel börja att växa på 
biofilmen. Blöt med hjälp av en vattenslang och använd sedan varmt såpvatten och en 
mjuk borste för att tvätta bort eventuellt matspill eller mögel.

Använda en 
högtryckstvätt

En högtryckstvätt med 103 psi kan användas på Transcend-ytan för att avlägsna  
smuts och skräp. Håll munstycket minst 100 mm från däckets yta när du använder  
en högtyckstvätt.

Målning Däck i serierna Trex Transcend KAN INTE målas eller bätsas.

Rengöring Rengör smutsiga områden med hjälp av varmt såpvatten och en mjuk borste med långt 
skaft. Använd sedan en högtryckstvätt enligt anvisningarna ovan. Om högtryckstvätten 
har en såptillsats, använd denna. SKÖLJ NoGGrANT. Om du inte sköljer noggrant, 
utan bara låter tvättvattnet torka, kan det bildas restpartiklar som måste tvättas bort 
en andra gång.

ORDLIsTA
Basfäste Metallfästen som används vid ena änden av en bräda för att hålla den på plats.
Bärbalk En balk som stöder reglarnas ena sida.
Bult En större metallbult med sexkantshuvud och skruvgängor som fäster i plankorna.
Kullrig skruv Självgängande skruv med s.k. W-cut-design och något rundat huvud. 
Lask En skarv som används för att sammanfoga kortsidorna av två däckdelar, vanligtvis är de  
 skurna i en vinkel om 45°. 
Plansteg Vågräta brädor som fungerar som trappsteg.
Regel En vågrät tryckimpregnerad bjälke som installeras under däcket, antingen från vägg-till- 
 vägg, vägg-till-balk eller balk-till-balk för att stödja däcket.
Regelände En regel på varje sida av däcket eller där däcket tar slut. Kan vara fäst vid en trappa och  
 sitter vanligtvis mittemot bärbalken. 
Sättsteg Den lodräta brädan som sitter fast i vangstycket.
Självgängande skruv En skruv som borrar sitt eget hål och därför inte kräver ett förborrat hål. 
Skarvfäste Dolt fäste som används mellan däckbrädorna för att säkerställa brädans placering.
Trappnos Den rundade framkanten på ett trappsteg.
Universalfäste  Ett dolt fäste i plast som skapar ett mellanrum på 6 mm mellan brädorna. Fästet har  
 bättre hållbarhet och låter dig utföra  däckinstallationen på ett snabbare och enklare  
 sätt jämfört med vanliga fästen. 
Vagnsbult En bult med rundat huvud och ett fyrkantigt stycke under huvudet för att förebygga  
 vridning under installationen.
Vangstycke Trappans stödjande stomme på vilken planstegen och sättstegen vilar.
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* German/Euro lab = “eph” – Entwicklungs – und Pruflabor Holztechnologie GmbH (Dresden, Tyskland)

* ASTM (American Society for Testing of Materials). Testerna utförda vid Washington State University (Pullman, WA, USA)

FYsIsKA Och mEKANIsKA EGENsKAPER FÖR TREX TRANscEND® 
Och TREX ENhANcE® I EUROPA

KrITErIUM

KrITErIUM

Böjbarhet

Värmeutvidgningskoefficient 
(Transcend och Enhance)

Relativ densitet [g/cm3] 
(Transcend och Enhance)

Skruvretention 
(Transcend och Enhance)

Vattenabsorbering 
(Transcend och Enhance)

Motståndskraft mot svampangrepp 

Tryckstyrka 
(Transcend och Enhance)

Brytbarhet [psi]

Fastställning av halka

Test av brandmotstånd 

Böjningsbeteende

Slagtålighet

Trex Transcend och Enhance  
(25,4 mm)

Bredd

Bredd

Skruv #8

Volymprocent

Massprocent

[Brun- och vitröta]

Yta

Längd

Kant

Trex Transcend och Enhance  
(25,4 mm)

Trex Transcend och Enhance  
(25,4 mm)

Trex Transcend (25,4 mm)

Trex Enhance (25,4 mm)

Trex Transcend och Enhance  
(25,4 mm)

Trex Transcend och Enhance  
(25,4 mm)

Trex Transcend och Enhance  
(25,4 mm)

TESTMEToD

TESTMEToD

PrEN 15534-1:2012

ASTM D696

ASTM D792

ASTM D1761

ASTM D1037

ASTM D1413

ASTM D695

PrEN 15534-1:2012

PrEN 15534-1

EN ISO 11925-2:2010 och  
EN ISO 9239-1:2010

PrEN 15534-1, 7.4.1

prEN 15534-4: 2012

Böjning under belastning 
500 N < / = 2,0 mm

F’ max > / = 3 300 N

Genomsnittlig lutningsvinkel

Genomsnittlig lutningsvinkel

 

 

rESULTAT

rESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkel/Kvalitetsklass 

Klassificering

Klassificering

Godkänd

8,94 x 10 - 5 cm/cm/C 

1.05

1 377,25 N/m

<0.5%

0

Ingen röta

12,45 MPa

4,1 x 10 - 5 cm/cm/C

13,40 MPa

Godkänd

28/C

Brandklass = Cfl - s1

Brandklass = Efl

32/C

Godkänd

Godkänd

TESTFÖrKLArING

TESTFÖrKLArING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böjningstest med tre punkter för att 
avgöra hur pass flexibel en provbit är 

Den sträcka som en provbit om 12SDSq 
expanderar eller krymper i breddriktning 

vid olika temperaturer

Massa per volymenhet jämfört med 
vatten (1,00 g/cm3)

Den kraft som krävs för att avlägsna en 
skruv från en däckbräda

En däckbrädas viktökning när den 
blötläggs i vatten under 24 timmar. 

En däckbrädas massaökning när den 
blötläggs i vatten under 24 timmar. 

Provbitar testas med svamp som förstör 
trä (brun- och vitröta) och utvärderas för 

röta och viktminskning.

Kraft som krävs för att komprimera en 
provbits yta mellan två (2) sfärformade 

objekt om 50 mm för en fördjupning  
på 0,2 mm

Den sträcka som en provbit om 12SDSq 
expanderar eller krymper i längdriktning 

vid olika temperaturer

Kraft som krävs för att komprimera en 
provbits yta mellan två (2) sfärformade 

objekt om 50 mm för en fördjupning  
på 0,2 mm

Maximal kraft som krävs för att bryta en 
provbit i ett böjningstest med tre punkter

Blötlagda barfotaytor, gångtest med ramp

Klassificering enligt EN 13501-1

Klassificering enligt EN 13501-1

Blötlagda barfotaytor, gångtest med ramp

Böjningstest med tre punkter under 
konstant belastning med 850 N under 168 

timmar. Måste böjas mindre än 10 mm

Ett fallande hårt objekt på 1 000 g 
från 700 mm. Avstånd mellan stöd för 

däckbrädorna = 200 mm. Fördjupningen 
får inte vara större än > / = 0,5 mm

För bästa möjliga resultat rekommenderar vi de dolda 
Trex Hideaway®-fästena som fungerar utmärkt och 
skapar ett utseendemässigt mycket attraktivt däck.

Om ett problem uppstår som kan härledas till användandet 
av icke-rekommenderade fästen omfattas detta problem 
inte av Trex begränsade garanti.

DÄcKFÄsTEN

  TIPS FÖr DoLDA FÄSTEN 

Antal basfästen du behöver
Du behöver 2,5 fästen per linjär däckmeter  
(första brädan).

ANM.: När du använder dolda fästen (både bas- och 
skarvfästen) måste du använda ett fäste per regel.

Räkna ut hur många skarvfästen du behöver
 
»  Antal reglar x antal däckbrädor = antal 

universalfästen du behöver.

»  Trettio (30) dolda universalfästen räcker till en 
däckyta på ungefär 1,5 m2.

basfäste Universalfäste

ANTAL SKArVFÄSTEN DU bEHÖVEr

Regelavstånd 
(från mitten  

av regeln)

Däckstorlek i kvadratmeter

305 mm 230 460 640 920 1150

200 400 600 800 1000

120 140 210 480 600

406 mm

660 mm

10             20              30              40              50
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Vid 60° vinkel är den 
maximala regelvidden  
51 mm kortare än vad  
som anges i tabellen nedan. 

60°

 

Vinkelrät mot reglarna. 
Se tabell nedan. 

90°

 

Vid 45° vinkel är den 
maximala regelvidden 
102 mm kortare än vad 
som anges i tabellen 
nedan. 

45°

 

Vid 30° vinkel är den 
maximala regelvidden 
halva avståndet av vad 
som anges i tabellen 
nedan.

30°

REGELEFTERLEVNAD

Regelvidd för däck
Använd tabellen nedan för korrekt regelvidd (måtten 
avser mitten av regeln). Se till att reglarna är jämna 
horisontellt. Trex® däckbrädor måste ha minst tre 
reglar. För tunga föremål som t.ex. badkar, stora 
krukor, etc., rådgör med en lokal byggnadsingenjör för 
att avgöra rätt avstånd mellan reglarna. Om du vill dölja 
reglarna i springorna mellan brädorna kan du måla 
reglarnas översida svart.

Om du behöver ett säkerhetsdatablad, var vänlig besök 
trex.com

rEGELVIDD FÖr TrEx-DÄcK (från mitten)

Däck för kommersiellt bruk, strandpromenader 
och småbåtshamnar

Däck för hemmabruk, enklare bryggor och 
lekplatser

 Däckbelastning 4 788 N/m² 4 788 N/m² 9 576 N/m²

 139,7 mm x 25,4 mm brädstorlek 406 mm 406 mm 305 mm

  
*Endast tillgängliga inom vissa områden.

ANPASSA rEGELVIDD FÖr ATT INSTALLErA oLIKA  
DÄcKMÖNSTEr*

TAKDÄcK Och KRYPGRUNDssYsTEm

Krypgrundssystem

En krypgrund fungerar som buffert mellan en fast yta 
och ett Trex®-däck. Dränering, åtkomst och ventilation 
är mycket viktigt. Vatten måste kunna rinna genom 
och bort från däcket. För eventuella reparationer eller 
borttagning av skräp krävs åtkomst till reglarna. God 
ventilation håller däcket torrt och i gott skick.

När ett krypgrundssystem används måste hela 
längden av Trex-däcket stödjas underifrån. Om 
krypgrundssystemet används ovanpå ett tak måste 
stödsystemet installeras i samma riktning som takets 
lutning för att främja adekvat dränering. Dessutom 
måste regelsystemet sättas fast i taket på ett sätt som 
stabiliserar däckets ram. Underlåtenhet att göra detta 
kan resultera i en dålig struktur som kan ha en negativ 
effekt på däckets prestanda.

På platser där skräp inte samlas i större mängder 
men där ett krypgrundssystem krävs (t.ex. balkonger, 
verandor, etc.) är minsta acceptabla höjd för 
tryckimpregnerade reglar 38 mm, samt ett mellanrum 
på minst 6 mm mellan Trex-brädorna. Denna typ av 
konstruktion måste dock fortfarande utformas till att 
tillåta adekvat dränering. Dolda fästen fungerar. Om 
det krävs åtkomst till utrymmet under däcket föreslår 
vi att ni antingen använder universalfästena (i plast) 
eller 51 mm långa däckskruvar för komposit. Det krävs 
fortfarande ett mellanrum från 0,6 till 13 mm mot 
angränsande väggar eller andra fasta föremål.

På platser där det kan förekomma mycket vatten eller 
skräp rekommenderar Trex en minimihöjd på 89 mm 
för tryckimpregnerade reglar, samt ett mellanrum 
på 10 mm för däckbrädorna. För den här typen av 
installation rekommenderas inte dolda fästen. Använd 
istället vanliga 76 mm långa däckskruvar för komposit.

Se till att du ALLTID följer lokala byggförordningar 
och inhämtar ytterligare information om dessa vid 
installering av däck och räcken ovanpå tak.

sPEcIALmÖNsTER

När du skapar ett specialmönster måste du anpassa ramarna för att ge stöd åt brädorna. Som du kan se på 
bilderna nedan är många däck utformade för att dra nytta av vinklar.

Fiskbensmönster Kakelmönster Rammönster

 TIPS FÖr TAKDÄcK

»  Om du vill ha fortsatt åtkomst till taket under 
däcket måste du bygga Trex-däcket i flyttbara 
sektioner eller med avtagbara fästen.

»  Du måste fästa regelsystemet i taket på ett sätt 
som stabiliserar däckets ram. Underlåtenhet att 
göra detta  kan resultera i en dålig struktur som 
kan ha en negativ effekt på  däckets prestanda.
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TRAPPOR

Specifikationer för trappor
»   Fäst varje plansteg i minst fyra vangstycken.

»   Se bilden (till höger) för avstånd mellan varje 
vangstycke för olika profiler.

»   Installera panelbrädor eller lister från Trex® 
på vangstycken och sättstegen för ett mycket 
fördelaktigt utseende.

»   Planstegens mellanrum måste vara 6 mm – 10 mm.

»   Planstegens utsprång får ej överskrida 13 mm.

MAxIMALT AVSTÅND MELLAN VANGSTYcKENA (FrÅN MITTEN)

51 x 152 mm, 25 x 152 mm brädor  305 mm

Sättsteget borttaget 
för genomskärning

305 mm max för 51 mm x 152 mm 
och 25 mm x 152 mm, 240 mm för 
Transcend

Minsta bredd 
915 mm –  

4 vangstycken 
krävs

Plansteg

Sättsteg med 
måtten 25 mm  

x 203 mm 

Minsta djup 
279 mm

Vangstycke

OBS! 4 vangstycken  
krävs för en spännvidd på 
305 mm; 5 vangstycken 
krävs för en spännvidd på 
229 mm

sÅ hÄR INsTALLERAR DU PLANsTEGEN

Däckbräda

Alternativ 1:

Skruv

Skarvfäste (i rostfritt stål)

Basfäste

Däckets 
undergolv

Vangstycke

Tryckimpregnerad  
stödkloss på 51 mm x 102 mm  

fäst mellan vangstyckena

Alternativ 2:

Universalfästen kan användas för att 
koppla ihop brädorna

Sättsteg

Installeringsalternativ

Alternativ 1: Använd det dolda fästsystemet 

1. Installera basfästena mot sättstegen på varje steg.
2. Installera den första brädan.
3. Installera den andra brädan.
4.  Sätt fast med skruvar i vangstyckena. Börja överst 

på det andra plansteget.

Alternativ 2: Använd 51 mm x 102 mm stora 
stödklossar i trä

1.  Installera basfästena mot sättstegen på varje plansteg.
2.  Installera den första brädan.
3.  Fäst en 51 mm x 102 mm stor stödkloss i trä mellan 

vangstyckena.
4.  Borra hål genom klossarna.
5.  Installera den andra brädan.
6.  Sätt fast med skruvar underifrån, genom klossarna och 

in i planstegen.

mELLANRUm

Du måste installera brädorna på ditt Trex®-däck 
med ett korrekt mellanrum, både på brädornas 
kort- och långsidor. Detta är nödvändigt för att ge 
god dränering och för att däckbrädorna beroende på 
värmeförhållandena utvidgas och dras samman något. 
Korrekt mellanrum gör också att regelsystemet av trä 
krymper på rätt sätt. 

»   FÖLJ ALLTID Trex riktlinjer för korrekt mellanrum.

»   Största tillåtna vinkelräta utsprång för Trex-däck är 
102 mm.

»   Alla däck kräver god luftcirkulation för att hålla 
dem torra och i gott skick. För att förbättra 
luftcirkulationen kan du skapa ventilutrymmen under 
däcket eller utvidga brädornas mellanrum till 10 mm.

Kortsida mot kortsida/Kortsida mot långsida 
Avgör rätt mellanrum kortsida mot kortsida baserat 
på temperaturen då installeringen utförs. Se tabell till 
vänster. 

Angränsande objekt 
När däckbrädor installeras mot en angränsande vägg 
måste du skapa ett mellanrum på 6 – 13 mm mot 
väggen beroende på temperaturen då installeringen 
utförs. Se tabell till vänster.

Långsida mot långsida 
Minsta mellanrum långsida mot långsida är 6 mm. Om 
temperaturen är under 4,5° C när installeringen uförs, 
rekommenderas ett mellanrum på 10 mm. För bryggor 
och områden med mycket skog rekommenderas ett 
mellanrum på 10 mm. Mellanrummet mellan brädorna 
bör aldrig vara större än 13 mm.

6 mm – 10 mm
  

*Temperatur vid installation.

*Temperatur vid installation.

MELLANrUM FÖr KorTSIDA MoT KorTSIDA/ 
KorTSIDA MoT LÅNGSIDA ELLEr ANGrÄNSANDE VÄGG

Kortsida mot 
kortsida/Kortsi-
da mot långsida

Angränsande 
vägg

 Över 4,5° C*              6 mm

 Under 4,5° C*              10 mm 

MELLANrUM FÖr LÅNGSIDA MoT LÅNGSIDA

»   Placeringen av de rekommenderade dolda fästena 
avgör storleken på mellanrummet.

 

3 mm – 5 mm
  

6 mm – 13 mm
  

Över 4,5° C*     3 mm   6 mm

Under 4,5° C*     5 mm 13 mm
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5

      6 mm

sÅ hÄR INsTALLERAR DU DOLDA UNIVERsALFÄsTEN

 
DELAr

VErKTYG SoM bEHÖVS

OBS! Om du använder det dolda Hideaway-systemet 
får regelvidden vara max 406 mm (från mitten av 
regeln). Fästena ger ett mellanrum på 6 mm när de 
installeras på rätt sätt.

Installera basfästen och första brädan

1.   Installera basfästen 
på bärbalkens ände, i mitten av varje regel. Sätt fast 
fästena med skruvar.

2.  Tryck in den spårade kanten av däckbrädan i 
basfästena. VIKTIGT! Första brädan MÅSTE vara 
rak och väl fastsatt.

Installera universalfästen 

3.   Skjut in fästet till den spårade kanten av 
däckbrädan.

4.  Rikta fästets skruvhål i mitten av regeln och fäst 
med en skruv. Fortsätt på samma sätt längs med 
brädan med ett fäste vid varje regel.

OBS! Skruva endast ner halva skruven. DRA INTE  
åt helt.

Installera andra brädan

5.  Skjut in den andra brädan och se till att fästena 
passar i den spårade kanten. Installera nästa 
universalfäste på andra sidan av brädan på samma 
sätt som i steg 3 och 4. DRA INTE åt skruven helt.

Fullborda installeringen
6.  Dra åt skruvarna på 

fästena i den första raden. 
Fortsätt med steg 3 till 5 
och dra åt skruvarna helt 
och hållet i en rad först 
efter det att nästa bräda 
ligger på plats. Se till att du 
använder en lång skruvbit 
av typ #1.

Installera sista brädan
Alternativ 1:
Använda panelbräda
7a.  Borra hål i vinkel genom 

den spårade kanten av 
däckbrädan hela vägen 
ner i regeln. Fäst brädan 
genom hålen med 64 
mm långa skruvar. Fäst 
en panelbräda längs med 
däckytan.

Alternativ 2: 
Däckbräda med utsprång 
7b.  Borra hål underifrån i 

45-gradig vinkel genom 
regeländen. Sätt fast den 
sista brädan i fästena så 
att den går ut en bit över 
regeländen. Fäst brädan 
genom hålen med 64 mm 
långa skruvar. Sätt fast 
panelbrädan under den 
utstickande däckbrädan.
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basfäste Universalfäste

 

Installera vinklade brädor i hörn

börja ALLTID i hörnen med en mindre triangulär 
bräda i 45-gradig vinkel och fortsätt arbeta utifrån 
den brädan. Installera fästena 13 mm från mitten 
av regeln så att skruvarna går ner i regelns mitt.

Så här fogar du en skarv

1.  Installera 254 – 305 mm långa rambrädor längs 
med reglarna där däckbrädorna möts.

2.  Sätt fast extra fästen på den intilliggande 
brädan över regeln och rambrädan, där skarven 
kommer att vara.

3.  Lägg den första brädan och skruva fast med 
hjälp av fästena.

4.  Lägg den andra brädan mot den första och 
skruva fast med hjälp av fästena.

5.  Sätt fast två nya fästen på andra änden av 
brädan för nästa skarv.

 TIPS FÖr INSTALLErING AV TrEx DoLDA FÄSTSYSTEM TrEx HIDEAWAY®

DäCKBRäDA

13 mm från mitten

Däckbräda

sÅ hÄR BYTER DU UT TREX®-BRÄDOR sOm INsTALLERATs  
mED UNIVERsALFÄsTEN

2

1

1

2 New board at an angle

Existing Deck

3 Insert Fasteners

Insert Fasteners

1.   Ta bort skruvarna från fästena på båda sidor av 
brädan som ska bytas ut. Lyft bort brädan.

3.  Skjut in ett fäste för varje regel genom brädans spår 
från båda hållen. 

OBS! Det är möjligt att du måste lossa på intilliggande 
brädor för att kunna skjuta in fästena i rätt position.

4.  Se till att den nya brädan ligger på plats ordentligt 
och skruva i fästena i mitten av varje regel.

2.   Vinkla den nya brädan för att få ner den.  
Se rutan ovan.

Skjut in fästen

Skjut in fästen   

Vinklad ny bräda

Befintligt däck
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trex® begränsad garanti
trex transcend®, trex enhance® och trex® panelbrädor 

begränsad garanti mot blekning & fläckar

För den period som anges nedan garanterar Trex 
Company, Inc. (hädanefter kallat ”Trex”) den ursprungliga 
slutanvändaren och köparen (”köparen”) att däck och 
brädor i serien Trex Transcend® eller däck i serien Trex 
Enhance® eller Trex panelbrädor (”produkten”) vid normal 
användning och skötsel, skall uppfylla följande: 

Garantitid: Tidsperioden för denna garanti ska börja den 
dag då det ursprungliga köpet genomfördes, och ska 
upphöra (1) tjugofem (25) år därefter för en privatkund 
och (2) tio (10) år därefter för en företagskund som köpt 
produkten. 

Privatkund/företagskund: Vid tillämpningen av 
denna garanti ska ”privatkund” hänvisa till en installation 
av produkten hos en enskild fastighetsägare och en 
”företagskund” ska hänvisa till alla kunder som inte är 
privatkunder.

Motståndskraft mot blekning: Produktens färg ska 
inte blekas vid exponering för solljus och väderlek; 
beräknat enligt en färgförändring som överstiger 5 Delta 
E-enheter (CIE). 

Produkten är utformad att stå emot blekning. Inget 
material kan helt stå emot blekning när det utsätts för år 
av UV-strålning och väderlek. Produkten är utformad att 
stå emot blekning och kommer oavsett inte att uppvisa 
en blekning som överstiger 5 Delta E-enheter (CIE).

Motståndskraftig mot fläckar: Produkten skall vara 
motståndskraftig mot permanenta fläckar till följd 
av spilld mat och flytande vätskor som till exempel 
ketchup, senap, salladsdressing, te, vin, kaffe, fruktjuice, 
barbequesås, flott, läsk, samt annan mat och dryck 
och dylika föremål som normalt kan tänkas finnas på 
ett hemdäck; eller mögel som förekommer naturligt 
i miljön, förutsatt att sådana substanser avlägsnas 
från produktens yta med såpa och vatten eller milt 
hushållsrengöringsmedel inom högst en (1) vecka efter 
det att exponeringen av maten eller drycken har inträffat, 
eller i samband med att den första förekomsten av mögel 
har observerats. 

Oaktat det föregående garanterar Trex inte att produkten 
bevaras helt fri från fläckar och kan inte heller hållas 
ansvarigt för fläckar från substanser orsakade av mat 
och dryck, oavsett hur de har uppstått, och som inte 
rengjorts ordentligt enligt ovan instruktioner inom en (1) 
vecka efter exponeringstillfället. Ytterligare material som 
inte omfattas av garantin mot fläckar avser eroderande 
föreningar med sura eller basiska pH-värden, färgfläckar, 
starka lösningsmedel, rost eller andra föremål som 
ej kan klassas som vanligt förekommande vid däck, 
samt substanser som inte kan klassas som livsmedel 
eller drycker, inklusive men inte begränsat till, biocider, 
fungicider, växtnäring eller bakteriedödande medel. 
Mögel kan angripa och växa på alla utomhusytor, så även 
på denna produkt. Du bör regelbundet rengöra ditt däck 
och avlägsna smuts och pollen som kan göda olika typer 
av mögel. Denna garanti omfattar inte mögel som inte 
rengjorts ordentligt enligt ovan inom en (1) vecka efter 
dess första förekomst.

Trex Company begränsad standardgaranti: Denna 
garanti är ett tillägg till Trex Companys begränsade 
standardgaranti som gäller samtliga Trex-produkter.

Överförbarhet: När det gäller en privatkund kan denna 
garanti överlåtas en (1) gång, inom en period om fem 
(5) år räknat från köparens ursprungliga inköpsdatum, 
till en efterföljande köpare av den fastighet vid vilken 
produkterna från Trex ursprungligen installerats. När 
det gäller en företagskund kan denna garanti överlåtas 
fritt till en efterföljande köpare av den fastighet på vilken 
produkterna från Trex ursprungligen installerades.

UNDANTAG FRåN GARANTIN:

Exponering för värme: Direkt eller indirekt kontakt med 
extrema värmekällor (över 120° C) kan orsaka blekning 
och kan skada produktens yta; eventuella effekter av 
sådan exponering är uttryckligen undantagna från att 
omfattas av denna garanti. 

Ytskador: Använd aldrig skovlar i metall eller vassa 
verktyg för att avlägsna snö och is från produktens yta. 
Om produktens yta skadats eller slagits hål på, gäller inte 
denna garanti. 

Färg eller andra material som har applicerats på 
produkten: Om färg eller annan ytbeläggning applicerats 
på produkten, upphör denna garanti att gälla. 

Räcken: Denna garanti omfattar inte komponenter till 
Trex Transcend®-räcken.

Övriga undantag: Denna garanti omfattar inte 
omständigheter som kan hänföras till: (1) felaktig 
installation av produkten och/eller underlåtenhet att 
följa Trex riktlinjer för installation, inklusive men inte 
begränsat till, inkorrekt montering; (2) nyttjande av 
produkten utöver normal användning och skötsel, 
eller vid en tillämpning som inte följer Trex riktlinjer 
och lokala byggnadsförordningar; (3) jordrörelser, 
jordskred, jordras eller försämringar av marken eller 
av den stöttande struktur som produkten installerats 
på; (4) naturkatastrofer (så som översvämningar, 
orkaner, jordbävningar, blixtnedslag, etc.), (5) felaktig 
hantering eller förvaring, samt olämplig användning 
eller försummelse av produkten orsakad av köparen, en 
person som övertagit garantin eller annan tredje part, (6) 
all blekning eller missfärgning som uppstått på annan 
plats än produktens gångyta (d.v.s. på undersidan eller 
på ändarna av produkten); eller (7) vanligt slitage.  

Hur du gör anspråk på denna garanti

För att göra anspråk på denna garanti måste köparen 
agera enligt följande:

1. Om köparen gör ett anspråk med hänvisning till garantins 
villkor för fläckar, ska köparen göra enligt följande:

(a) Köparen måste försöka rengöra det drabbade 
området av däcket genom att utföra rengöring enligt 
de förfaringssätt som beskrivits ovan inom en (1) vecka 
efter det att produkten har exponerats av substanser 
från mat eller dryck, eller i samband med att den första 
förekomsten av mögel har observerats. 

(b) Om det drabbade området förblir skäligen 
otillfredsställande efter det att köparen har fullföljt 
dessa rengöringsförfaranden, måste köparen låta det 
aktuella området av däcket rengöras av en professionell 
städfirma på köparens bekostnad. 

(c) Om det drabbade området förblir skäligen 
otillfredsställande efter det att rengöringen av en 
professionell städfirma utförts, kan köparen göra 
anspråk på denna garanti förutsatt att ett sådant 
anspråk gjorts inom (30) dagar efter det att den 
professionella rengöringen utförts.

2. För att göra anspråk på denna begränsade garanti, 
skall köparen, eller den person som övertagit garantin, 
inom garantiperioden som anges ovan, skicka en 
beskrivning av det drabbade området samt bilder på 
detta, tillsammans med inköpsbevis och, om anspråket 
hänvisar till garantins villkor för fläckar, dokument som 
styrker att åtaganden i paragraf 1 ovan fullbordats, till 
Trex på följande adress:

Trex Company, Inc. 
Customer Relations 
160 Exeter Drive 
Winchester, VA 22603-8605, USA

 

3. Efter det att en auktoriserad representant för Trex 
i enlighet med detta avtal har bekräftat giltigheten i 
anspråket, skall Trex, efter eget gottfinnande, ansvara 
för att antingen ersätta det drabbade föremålet eller 
återbetala den del av inköpspriset som köparen har erlagt 
för det aktuella föremålet (detta inkluderar ej kostnaden 
för den ursprungliga installationen). Det ersättande 
materialet kommer att vara så likt det utbytta materialet 
som möjligt vad gäller färg, design och kvalitet, men Trex 
garanterar inte en exakt överensstämmelse eftersom 
färger och design kan komma att ändras. 

4. Om ett giltigt anspråk på denna garanti enligt detta 
avtal görs inom åren elva (11) till tjugofem (25) efter det 
ursprungliga inköpet, kommer ersättningen fördelas 
proportionellt. Om Trex ger ersättning i form av material, 
kan företaget välja att uppfylla kraven för ett garantianspråk 
genom att ersätta den procentandel för brädor som 
anges nedan, eller, om det handlar om en återbetalning av 
inköpspriset, kan företaget välja att uppfylla kraven för ett 
garantianspråk genom att återbetala den procentandel av 
brädornas inköpspris som anges nedan.

ÅR FÖR 
GARANTIANsPRÅK

PROcENTUELL  
ERsÄTTNING

11 80%

12 80%

13 80%

14 60%

15 60%

16 60%

17 40%

18 40%

19 40%

20 20%

21 20%

22 20%

23 10%

24 10%

25 10%

5. DENNA GARANTI OMFATTAR INTE, OCH TREX 
KAN INTE HELLER HåLLAS ANSVARIGT FÖR, 
KOSTNADER OCH UTGIFTER SOM UPPSTåTT 
VID AVLÄGSANDET AV DEFEKTA PRODUKTER 
ELLER VID INSTALLATION AV ERSÄTTANDE 
MATERIAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, 
ARBETSKOSTNADER OCH FRAKTAVGIFTER.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN TREX HåLLAS 
ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR 
ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, OAVSETT 
OM ERSÄTTNING FÖR SåDANA SKADOR 
KRÄVS GENOM ETT PRIVAT KONTRAKT, På 
CIVILRÄTTSLIG VÄG (INKLUSIVE MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL LAGAR GÄLLANDE VåRDSLÖSHET 
OCH ANSVARSSKYLDIGHET) ELLER På NåGOT 
ANNAT SÄTT, OCH TREX ANSVAR BETRÄFFANDE 
DEFEKTA PRODUKTER SKALL UNDER INGA 
OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA ERSÄTTANDET AV 
SåDANA PRODUKTER ELLER EN åTERBETALNING 
AV INKÖPSPRISET, ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsningar 
av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående 
begränsning eller undantag behöver inte nödvändigtvis 
gälla dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska 
rättigheter och du kan även omfattas av andra 
rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter 
har lagstadgade rättigheter under tillämplig nationell 
lagstiftning som reglerar försäljningen av konsumentvaror. 
Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Copyright © 2013 Trex Company, Inc.

Trex Company, Inc. (hädanefter kallat ”Trex”) garanterar den 

ursprungliga köparen (”köparen”) att produkterna från Trex® vid 

normal användning och skötsel ska vara fria från defekter gällande 

utförande och material, och att de inte skall gå sönder, orsaka flisor 

eller röta, eller drabbas av strukturella skador från termiter eller 

svampangrepp under tidsperioden som anges nedan. Tidsperioden 

för den här garantin är tjugofem (25) år från ursprungligt inköpsdatum 

för hemanvändning och tio (10) år från ursprungligt inköpsdatum 

för kommersiell användning. Om ett fel på produkten uppstår under 

garantitiden, skall köparen skriftligen meddela Trex detta och efter 

det att en auktoriserad företrädare för Trex bekräftat felet, skall Trex, 

efter eget gottfinnande, ansvara för att antingen ersätta den defekta 

produkten eller återbetala den del av inköpspriset som köparen har 

erlagt för den defekta produkten (detta inkluderar ej kostnaden för 

den ursprungliga installationen).

oavsett det föregående, (a) med avseende på Trex 

DeckLighting™, ska garantitiden för LED-lampor och 

tillhörande höljen vara sju (7) år; garantitiden för dimmern, 

timern och transformatorn ska vara tre (3) år, i alla fall under 

förutsättning att en Trex-transformator används; andra delar 

eller tillbehör omfattas inte av garantin; (b) med avseende på 

hårdvara för grinden Trex Surroundings® (grindarm, gångjärn 

och skruvar) ska garantitiden vara fem (5) år; med avseende 

på Trex dekorativa balustrar ska garantiden vara tio (10) år 

för färgbeläggningen och ska fördelas proportionellt enligt 

följande: 100 % ersättning inom de första fem (5) åren; 50 % 

ersättning för de resterande fem (5) åren; (d) denna garanti 

omfattar inte Trex contour™-däck, Trex Elevations® stålramar 

för däck, aluminiumräcken Trex reveal™ och Trex Trim™ (alla 

dessa har separata garantier).

Vid tillämpningen av denna garanti ska ”privatkund” hänvisa till en 

installation av produkten hos en enskild fastighetsägare och en 

”företagskund” ska hänvisa till alla kunder som inte är privatkunder.

DENNA GArANTI oMFATTAr INTE, ocH TrEx KAN INTE  
HELLEr HÅLLAS ANSVArIGT FÖr, KoSTNADEr ocH 
UTGIFTEr SoM UPPSTÅTT VID AVLÄGSNANDET AV DEFEKTA 
ProDUKTEr ELLEr VID INSTALLATIoN AV ErSÄTTANDE 
MATErIAL, INKLUSIVE MEN INTE bEGrÄNSAT TILL, 

ArbETSKoSTNADEr ocH FrAKTAVGIFTEr.

När det gäller en privatkund kan denna garanti överlåtas en (1) gång, inom 

en period om fem (5) år räknat från köparens ursprungliga inköpsdatum, 

till en efterföljande köpare av den fastighet vid vilken produkterna från 

Trex ursprungligen installerats.  När det gäller en företagskund kan denna 

garanti överlåtas fritt till en efterföljande köpare av den fastighet på vilken 

produkterna från Trex ursprungligen installerades.

För att göra anspråk på denna begränsade garanti, skall köparen, eller 

den person som övertagit garantin, inom garantiperioden som anges 

ovan, skicka en beskrivning av den påstådda defekten tillsammans 

med inköpsbevis, till Trex på följande adress:

Trex Company, Inc. 

Customer Relations 

160 Exeter Drive 

Winchester, VA 22603-8605, USA

Trex garanti omfattar inte och bolaget kan inte hållas ansvarigt 

för, och ingen indirekt garanti skall heller anses omfatta, alla 

omständigheter som kan hänföras till: (1) felaktig installation av 

Trex produkter och/eller underlåtenhet att följa Trex riktlinjer för 

installation, inklusive men inte begränsat till, inkorrekt montering; 

(2) nyttjande av Trex produkter utöver normal användning och 

normala förhållanden, eller vid en tillämpning som inte följer 

Trex riktlinjer och lokala byggnadsförordningar; (3) jordrörelser, 

jordskred, jordras eller försämringar av marken eller av den stöttande 

struktur som Trex produkter installerats på; (4) naturkatastrofer 

(såsom översvämningar, orkaner, jordbävningar, blixtnedslag, etc.), 

miljöförhållanden (till exempel luftföroreningar, mögel, etc.), fläckar 

från främmande ämnen (såsom smuts, fett, olja etc.), eller normala 

väderförhållanden (definieras som exponering av solljus, vind och 

atmosfär, som kan komma att orsaka att någon färgad yta gradvis 

bleknar, vitfärgas, eller samlar smuts eller fläckar); (5) variationer 

och förändringar i färgen hos Trex produkter, (6) felaktig hantering 

eller förvaring, samt olämplig användning eller försummelse av Trex 

produkter orsakad av köparen, personen som övertagit garantin eller 

annan tredje part; eller (7) vanligt slitage.  

Ingen person eller annan part är auktoriserad av Trex att lämna 

yttranden, och Trex skall inte vara bundet av ett yttrande eller en 

framställning om kvalitet eller prestanda i Trex produkter, utöver 

vad som innefattas i denna garanti. Denna garanti kan inte ändras 

eller omfattas av tillägg förutom i form av en skriftlig handling 

undertecknad av Trex och köparen.

UNDEr INGA oMSTÄNDIGHETEr KAN TrEx HÅLLAS 
ANSVArIGT FÖr SÄrSKILDA FÖLJDSKADor ELLEr 
oFÖrUTSEDDA SKADor, oAVSETT oM ErSÄTTNING 
FÖr SÅDANA SKADor KrÄVS GENoM ETT PrIVAT 
KoNTrAKT, PÅ cIVILrÄTTSLIG VÄG (INKLUSIVE MEN INTE 
bEGrÄNSAT TILL LAGAr GÄLLANDE VÅrDSLÖSHET ocH 
ANSVArSSKYLDIGHET) ELLEr PÅ NÅGoT ANNAT SÄTT, ocH 
TrEx ANSVAr bETrÄFFANDE DEFEKTA ProDUKTEr SKALL 
UNDEr INGA oMSTÄNDIGHETEr ÖVErSTIGA ErSÄTTANDET 
AV SÅDANA ProDUKTEr ELLEr EN ÅTErbETALNING AV 

INKÖPSPrISET, ENLIGT bESKrIVNINGEN oVAN.

Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsningar av oförutsedda 

skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag 

behöver inte nödvändigtvis gälla dig. Denna garanti ger dig särskilda 

juridiska rättigheter och du kan även omfattas av andra rättigheter 

som varierar från land till land. Konsumenter har lagstadgade 

rättigheter under tillämplig nationell lagstiftning som reglerar 

försäljningen av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa 

rättigheter.
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