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SKRUVTIPS
UTOMHUS
Precis som när det gäller skruvar inomhus
underlättas arbetet av rätt verktyg och att man
har förberett sig så att man vet precis vad man
ska göra. En sladdlös skruvdragare, eller borrmaskin med skruvdragartillsats, med skruvstopp och bits gör jobbet enklare.
Många gånger är det inte heller fel att ha en
hjälpreda.
Trädäck och trallar
Trall ska alltid skruvas - oavsett träslag! Vi har
flera sorters trallskruv. PWS är skruven du alltid
ska använda i ändträet vid kanterna. Eftersom
den är förborrande spricker inte virket.
Samtliga skruvar är naturligtvis rostskyddade
för utomhusbruk. När du väljer längd på skruv
ska den vara så lång att skruven tränger lika
långt in i den bakomliggande regeln som
tjockleken på brädorna du skruvar fast.
Bryggor
När du bygger en brygga kan överbyggnaden
med fördel bestå av trallvirke och monteras på
samma sätt som trädäck och trallar.
Eftersom Grabber för trädäck och trall är
rostskyddade och motsvarar de högsta kraven
klarar de mer än väl bryggans fuktiga miljö.
Faktum är att de med råge är rostskyddade för
att klara av att sitta i miljö med saltvatten.
Träpanel
Det är lätt att sätta upp panel med skruv. Skulle
du mot förmodan göra fel är det bara att skruva
ut skruven igen utan att brädan är förstörd.
Underarbetet är viktigt. Börja därför med att ta
bort all fasadbeklädnad in till regelstommen.
Därefter ska du alltid ha någon typ av
vindskydd, t ex utomhusgips. Efter gipset
monterar du distansläkt, bottenbrädor och
lockpanel eller lockläkt.

Staket
Skruva staketbrädorna så att skruvarna ligger i
räta rader. Tänk på att inte skruva ner skruven
för långt i träet, max 1 mm under ytan. En bra
regel är att du ska kunna se skruvskallens hela
ovansida. En annan bra regel är att du
använder en skruvlängd som är dubbelt så
lång som dimensionen på staketbrädan. Ett
tips är också att du i likhet med altaner oljar
virket så snart det har torkat. Blanda gärna 510% extra linolja i träoljan för ett bättre resultat.
Rännkrokar
Det är viktigt att du börjar med rännkroken
som ska sitta högst upp på huset. Det är oftast
mitt på huset. Skruva därefter fast den som ska
sitta lägst. Spänn sedan ett snöre mellan
krokarna så kan du bestämma de övriga
krokarnas placering, märk ut deras placering.
På det här viset får du en jämn fallhöjd i
hängrännan. Tänk på att lutningen på rännan
ska vara ca 4 mm/m.

SK
RÄNNKROKSSKRUV
RKS®
Med borrspets för sprickfritt montage
av rännkrokar till hängrännor.
Längd

Art.nr

33 mm

RKS33

Typgodkänd:
Ytbehandling:

Självförsänkande
skalle

Korrosivitetsklass C4
Silver

Sprickfritt
montage

Kryssgrepp

Använd
Grabber®
Originalbits #2
(Ingår
ej.)

PANELSKRUV PTS®
Med borrspets för sprickfritt montage
av ytterpanel, lockbrädor och
bottenbrädor.
Längd

Artikel

28 mm
48 mm
61 mm
75 mm

PTS28U
PTS48U
PTS61U
PTS75U

Typgodkänd:
Ytbehandling:

Självförsänkande
skalle

Korrosivitetsklass C3
Sanbond Z

Sprickfritt
montage

4-kantsgrepp

950-1
bits
ingår i
varje
paket.

TRALLSKRUV TU
Ny förbättrad ytbehandling, Z/NI (C4)
BÄTTRE ROSTSKYDD - SNABBARE - VASSARE SPETS
GREPPAR VIRKET BÄTTRE
GER ETT STILRENT OCH DISKRET SLUTRESULTAT

Med självförsänkande huvud, frigång
anpassad efter trallens tjocklek.
Grabber® PWS® för sprickfritt montage
vid ändträ och skarvar ingår i varje
paket (ej hink).
Längd

28 mm
42 mm
51 mm
58 mm
75 mm

Artikel

Åtgång/m2

Självförsänkande
skalle

TU28
TU42
TU51
TU58
TU75

Tralltjocklek

12 mm
22 mm
28 mm
28 mm
34 mm

ca 25-35 skruvar

Snabbgreppande
spets

Kryssgrepp

Grabber®
Originalbits #2
ingår
i varje
paket.

RUVA UTE M

TRALLSKRUV TUX

Ny förbättrad ytbehandling, Z/NI (C4)

BÄTTRE ROSTSKYDD - SNABBARE - VASSARE SPETS
GREPPAR VIRKET BÄTTRE
GER ETT STILRENT OCH DISKRET SLUTRESULTAT

Med T20-grepp, spår 17 som reducerar sprickbildning och Quick-Grabpoint™ som greppar virket blixtsnabbt.
Längd

42 mm
51 mm
58 mm
75 mm
Åtgång/m2

Artikel

TUX42
TUX51
TUX58
TUX75

Tralltjocklek

22 mm
28 mm
28 mm
34 mm

ca 25-35 skruvar

SjälvförSpår 17
sänkande
Quickskalle
Grabpoint™

T20
bits
ingår
i varje
T20-grepp paket.

MED

DECKMASTER
Dolt montage!
Beslag med skruv för montage av
trall/altan underifrån.
Pulverlackerat beslag (brunt).
Ett paket räcker till ca 2,25 m2
färdiglagd trall.
Avståndet från marken till undersidan
av trall, vid montage, bör ej understiga 30 cm.
Tralltjocklek Artikel
19-34 mm
DMP125

ROSTFRI
TRALL- & BRYGGSKRUV
Rostfri allround- och trallskruv,
speciellt lämplig i korrosiva miljöer.
Längd

Artikel

Tralltjocklek

45 mm
58 mm
75 mm
115 mm

TREX45
TREX58
TREX75
TREX115

22 mm
28 mm
34 mm
70 mm reglar

Åtgång/m2
Ytbehandling:

Självförsänkande
skalle

ca 25-35 skruvar
Rostfri A2

Minskar
sprickbildning

Loxgrepp

Loxbits
ingår
i varje
paket.

BESLAGSKRUV
ANKARSKRUV
För montage av staketreglar och
stolpar med t.ex byggbeslag.
Längd

Artikel

40 mm

ANK4540

Ytbehandling:

25 mµ zink

Fixerande
Snabbskalle
greppande
spets

Loxbits
ingår
i varje
paket.

Loxgrepp

STAKETSKRUV
För montage av staketplank.

Våra skruvar

Längd

Artikel

Planktjocklek

28 mm

TU28

12 mm

Typgodkänd:
Ytbehandling:

Korrosivitetsklass C3
Sanbond Z

för utvändigt
bruk har
Gul etikett
(ej Deckmaster).
Självförsänkande
skalle

Snabbgreppande
spets

Kryssgrepp

Grabber®
Originalbits #2
ingår
i varje
paket.
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