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Installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser
Del 2: Text

Dessa instruktioner skall användas i kombination med installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser: Del 1: 
Diagram. Följ givna instruktioner noggrant. Ifall instruktionerna inte följs kan produktens funktion försämras och 
tillverkarens garanti upphäva. Följ alltid  den lokala och nationella byggbestämmelserna. Dessa instruktioner är 
endast påfyllande.

Dessa installationsanvisningar gäller UPM ProFi Piazza Pro, UPM ProFi Piazza One, UPM ProFi Deck 150,  
UPM ProFi Deck 150 UV+ och UPM ProFi Terra 127

Mer detaljerad information om montering av takterrass, trappa och poolkant finns i installationsanvisningar för 
UPM ProFi -terrasser: del 3 på adressen www.upmprofi.com/sv

Om det upphör frågor kontakta UPM ProFi -distributör eller besök adressen www.upmprofi.com/sv för mera 
information.

1.1 Med hälp av UPM ProFi Deck Planner trallplaneraren kan du optimera utformningen av ditt däck samt skapa en 

lista över material som behövs. Den visar också var dubbla stödskenor/bjälkar behövs.

1.2 Förutom överlägsna egenskaper som innebär lite underhåll jämfört med trä, har komposittrall andra egenskaper. 

Brädan expanderar och dras ihop något i längdriktningen med temperaturförändringar (normalt 6 mm för en 4 m 

lång platta vid en temperaturförändring på 40 °C). Det är också normalt att frisläppandet av ytspänningen som 

genereras under produktionen kan leda till krympning av brädorna de första åren efter installationen. Typiska värden 

är mindre än 0,5 mm för Piazza Pro och cirka 1,5 mm per meter för Piazza One, Deck 150 och upp till 3 mm för  

Terra 127.

1.3 En detaljerad utvidgningstabell finns i det tekniska databladet (kan laddas ner från www.upmprofi.com/sv ).

1.4 Utforma terrassen så att antalet förlängningar hålls på ett minimum. Du kan till exempel ändra riktningen av 

brädorna eller använda ett inramningsbrädor som används i 90 graders vinkel mot huvudområdet (för detaljer se 

även 5.6).

1. Planering
Se trallplaneraren och tekniska datablad på www.upmprofi.com/sv

Luckorna kan minimeras i  
lederna genom att planera 
riktningen av brädorna

Luckorna minskas vid 
användning av 90° 
kantbrädor

1.4

2. Lutning, dränering och ventilation
Se avsnitt 1 i installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser: Del 1: Diagram

2.1 Eftersom alla UPM ProFi Deck-produkter har mycket låg fuktabsorption kan de installeras horisontellt utan 

lutningsvinkel. Om brädorna monteras med lutning (på t.ex. 1–1,5 %) torkar dock däcket snabbare, och regn hjälper 

till att skölja bort damm. 

2.2 Som med alla terrasser måste tillräcklig ventilation beaktas vid installation av UPM ProFi -terrasser. Terrassen 

måste installeras på en vattengenomsläpplig och ventilerad underkonstruktion. Var uppmärksam på lokalbefolkningen 

byggföreskrifter och allmän praxis som kan gälla till exempel på terrassens minsta avstånd från byggnaden från 

väggen eller behovet av ett avloppssystem mellan husväggen och terrassens kant.

2.3 När UPM ProFi -aluminiumskena eller gummiremsa används är det obligatoriskt att skapa ytterligare ventilation 

i terrassen för att säkerställa ett fritt luftflöde under brädorna. Om terrassen till exempel installeras längs en vägg 

måste ventilationsgaller installeras längs hela väggen före den första raden av brädorna. Om terrasskanterna som 

inte ligger intill en vägg är stängda måste tillräckligt med ventilationsgaller läggas till längs med terrasskanten för att 

möjliggöra fritt luftflöde under terrassen. Om detta inte görs kan det leda till att terrassen blir sned och försvagas med 

tiden.

2.1
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3. Underbyggnad
Se avsnitt 2 i Installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser: Del 1: diagram

3.1 För att förhindra brädorna att röra på sig över tiden måste UPM ProFi -terrassen alltid installeras på en stabil 

underkonstruktion.

3.2 Det finns olika alternativ för understruktur beroende på trallkonstruktionen. Själva ramen måste monteras på en 

väl dränerad, hård och bärande yta, exempelvis betongblock, stenar eller betong.

3.3 Oavsett på längden måste varje bräda stödas av minst tre bjälkar/stödskenor. Dubbla bjälkar/stödskenor (med 

40 mm mellanrum måste monteras vid punkter där ändarna på två täckplattor möts).

3.4 Terrassen på marknivå
UPM ProFi -stödskena eller -aluminium stödskena, liten (om trallhöjden är begränsad) kan användas vid installation 

direkt på marken: De får inte användas för upphöjda terrasser. För att korrigera små ojämnheter i marken får UPM 

ProFi -gummidynor endast användas under UPM ProFi -stödskena om det maximala avståndet för gummidynor får 

inte överstiga 30 cm (mitt till mitt). Med UPM ProFi -stödskena och UPM ProFi -aluminium stödskena, liten, måste den 

styva understrukturens ram göras genom att stödskenorna/bjälkarna fixeras till marken med högst 1 m mellanrum. 

(t.ex. fastsättning med bultar i betongen).

3.5 Upphöjda terrasser
UPM ProFi -aluminium stödskena stora eller lämpliga träbjälkar (exempelvis lövträ av hållbarhetsklass 1) kan 

användas för upphöjda terrasser. De kan installeras på exempelvis UPM ProFi -fötter eller betongblock. En fast ram 

med fast struktur som är låst mellan delarna måste skapas genom att du skruvar ihop stödskenorna/bjälkarna och 

tvärbalkarna med vinkelfästen. Avståndet mellan tvärbalkarna får inte överstiga 2 m (från mitt till mitt). 

Om lokala förhållanden tillåter det kan motstag installeras som ett alternativ till installation av tvärbalk. De bör 

installeras i 90° under bjälkarna och skruvas fast. 

3.6 UPM ProFi -brädor får inte användas över markplan, såvida de inte installeras på en solid bärande yta, 

exempelvis en betongbalkong eller takterrass.

Se installationsanvisningarna för UPM ProFi -terrassen del 3. (www.upmprofi.com/sv) för ytterligare instruktioner 

angående takterrasser.

3.7 Avstånd mellan bjälkar
På grund av de olika mekaniska egenskaperna hos de olika golvplattorna måste det maximala bjälkavståndet som 

beskrivs i tabell 1 behållas. Om det här inte tas i beaktande kan terrassen skadas. När brädorna läggs diagonalt mot 

bjälken måste avståndet minskas med 10 cm.

Tabell 1

Bjälke avstånd (a) Piazza Pro Piazza One Deck 150 Terra 127

Hemanvändning 40 cm 35 cm 40 cm 35 cm

Kommersiellanvändning 30 cm – 40 cm –

Piazza One och Terra 127 är endast avsedda för hemmabruk

3.8 Bjälköverhäng
För Piazza Pro och Deck 150 är det maximala rekommenderade överhänget (X) för en brädände 50 mm,  

och maximalt 30 mm för Piazza One och Terra 127.

3.9 Ramkant med aluminium stödskena, stor och fötter
En speciell kantkonstruktion behövs när ramen är byggd på fötter, så att UPM ProFi Piazza One -brädor kan fixeras 

längs ramkanten eller för att installera UPM ProFi -stegbräda. Korta tvärbalkar (~60 cm) ska monteras under 

huvudstödskenorna i 90° vinkel. Tvärbalkarna ska anslutas till huvudstödskenorna med skruvar och ytteränden ska 

monteras på en fot. Den sista kantstödsskenan kan sedan monteras på tvärbalkarna så att den är i jämnhöjd med 

fötterna. Detta bör göras som en del av den styva ramen med hjälp av vinkelfästen.

3.1

Skruva direkt genom 
stödskenan

Skruva direkt genom 
stödskenan

3.5
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4.1 inspektion och kapning till längd
Innan du installerar terrassbrädor är det viktigt att kontrollera om det finns färgvariationer mellan olika produktpartier. 

Ifall variation förekommer är det bäst att blanda de olika partierna. Om du är osäker kontaktar du din lokala 

återförsäljare före installationen.

4.2 Eftersom brädorna är skurna till rätt längd medan de fortfarande rör sig i produktionsprocessen rekommenderas 

att brädändorna trimmas före installation för att säkerställa perfekta, fyrkantiga ändor och exakta längdkrav. Det är 

viktigt att brädorna skärs vid ungefär samma temperatur, annars varierar längden något när temperaturen utjämnas. 

Formfräsning av tralländorna vid kanten görs bäst efter installation med en cirkelsåg med styrskena. För att få så bra 

resultat som möjligt rekommenderar vi att du fasar av kanterna på brädorna.

4.3 Före installationen kan ändorna på UPM ProFi Piazza One -däckbrädorna höja sig något. Detta påverkar inte 

terrassens egenskaper och brädorna blir automatiskt platta igen när de monteras på den styva ramen.

4.4 Brädorna kan sågas och formas på samma sätt och med samma verktyg som trätrall.

4.5 T-klämmor, Wing-klämmor och Aluminiumskena
UPM ProFi -terrassbrädor är utformad för att kunna monteras med UPM ProFi -klämmor eller alu-skenor, vilket gör att 

man undviker fula skruvhuvuden på terrassens yta. Båda metoderna möjliggör en naturlig termisk rörelse av brädorna 

och skapar ett mellanrum på 6 mm mellan brädornas bredd. Båda systemen gör det också möjligt att demontera 

enskilda brädor vid behov. UPM ProFi -aluminiumskena har en sluten yta som förhindrar att löv, mat eller andra 

föremål faller igenom. Dessutom förstärker aluminiumskenor kanterna på Deck 150-brädorna och stärker deras 

struktur under offentliga och utmanande förhållanden. Ytterligare ventilationspunkter behövs vid installation med alu-

skenor (se 2.3). Följande tabell visar vilka klämmor och alu-skenor som ska användas med vilka brädor.

Fixeringsalternativ Piazza One Piazza Pro Deck 150 Terra 127

Wing-klämma T-klämma T-klämma T-klämma

Alu-skena för  
Piazza One

Alu-skena för  
Piazza One

Alu-skena för  
Deck 150

–

4.6. Skruvar 
Det är viktigt att använda rätta skruvar. Användning av fel skruvar kan leda till att produkten går sönder och kan 

innebära att tillverkarens garanti inte gäller. Skruvar i låg kvalitet kan orsaka fläckar på däcket.

Börja med att fästa klämmor och direktfixeringsskruvar på UPM ProFi -aluminium stödskena stor eller liten

•helgängade självborrande skruvar i rostfritt stål A2 kvalitet (t.ex. 4 x 30 mm)

T-klämmor, wing-klämmor och alu-skena på UPM ProFi -aluminium stödskena, stor och liten

•UPM ProFi A4 skruvar i rostfritt stål, 4 x 26 mm (finns i T-klämma och Wing-klämma lådor för aluminium 

stödskenenor och säljs separat för alu-skena.)

T-klämmor, Wing-klämmor & aluminiumskena på UPM ProFi -aluminium stödskena

•UPM ProFi A4 4 x 40 mm skruvar i rostfritt stål (ingår i T-klämma & Wing-klämma -lådor)

4.7 Använd rätt vridmoment och varvtal på verktyget (max. 500 varv/min) för att se till att skruvhuvudet stannar jäms 

med fästets ovansida. Skruva inte in skruven för djupt i fästet.

4. Förbereda montering av terrassbrädorna
Se avsnitt 3 i Installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser: Del 1: Diagram

5. Montering av terrassbrädorna
Se avsnitt 4 i installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser: Del 1: Diagram

5.1 Installera de första brädan
Skruva fast startklämmorna i ändorna på stödskenorna/bjälkarna. Förborra med en 3 mm borr om du använder 

UPM ProFi -aluminiun stödskena eller träbjälkar. Montera den första täckplattan genom att skjuta in den nedre tungan 

i startklämmorna, se till att tralländorna är korrekt inriktade och att brädan ligger i rät vinkel mot stödskenorna/bjälkarna.

5.2 Fäst mitten av den andra sidan av brädan med en skruv direkt genom den nedre tungan till stödskenan/
bjälken. (för Piazza One rekommenderas förborrning, ø 3 mm). Denna enda direktfixering av trallbrädan mot 

bjälken säkerställer att utvidgning och hopdragning fortfarande kan ske i båda ändar, samtidigt som själva brädan 

ligger på plats. Om detta inte görs kan det leda till att terrassbrädorna rör sig och att luckorna öppnas ojämnt. Slutför 

installationen av terrassbrädorna genom att fästa bottentungan på underbyggnaden med lämpliga klämmor eller 

alu-skena som är fastskruvade i varje stödskena/bjälke.
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5.3 Skjut den andra trallbrädan genom den nedre tungan under klämmorna/skenan. Se till att tralländarna är i 

linje med varandra och använd vid behov en gummiklubba eller klämmor för att säkerställa att de sitter tätt mot 

intilliggande bräda. Sätt i direktfixeringsskruven på andra sidan av täckpanelen och fäst även klämmor/skena på 

den sidan. Upprepa processen med de återstående terrassbrädorna.

5.4 Lägg terrassbrädorna kant-i-kant
Om två terrassbrädor monteras i slutet av varje brädände bör varje brädände stödjas på sin egen stödskena/bjälke 

och fästas med sin egen klämma/alu-skena. Dessa dubbla stödskenor/bjälkar ska vara placerade 40 mm från 

varandra och vid montering med alu-skena ska änden på alu-skenan vara något kortare (5 mm) än täckbrädan.

För att möjliggöra förkortning av terrassbrädorna och termisk rörelse bör följande mellanrum lämnas när två 4 m-brädor 

monteras i mot varandra. Expansionstabeller för alla längder finns i tekniska datablad på www.upmprofi.com/sv.

Temperatur på terrassbrädor Piazza Pro Piazza One, Deck 150, Terra 127

> 20 °C 3 mm 0 mm

≤ 20 °C 6 mm 3 mm

För att minska mellanrummet rekommenderar vi inte att sätta över 4m långa bräda efter varandra.

Om terrassens fulla längd kan uppnås genom att installera två brädor efter varandra och om det finns plats i 

terrassens ändor för större expansion än dessa, kan brädorna installeras så att det inte finns något mellanrum mellan 

dem. Fästskruvarna kan fästas där brädorna möts istället för i mitten av brädorna.

Slumpmässig fogöverlappning som ofta görs med trävirkesdäck rekommenderas inte eftersom det kan leda till 

ojämna expansionshål och komplicerar dubbelstödskena/bjälkar.

5.5 Installera trallbrädor bredvid väggar
Lämna alltid ett mellanrum på 20 mm mellan väggen och hela konstruktionen när trallbrädor monteras bredvid 

väggar. Större mellanrum kan behövas för ventilation eller för att vara i linje med lokala byggnadsbestämmelser 

enligt beskrivningen i avsnitt 2.

5.6 Minimera mellanrummet med kantbrädor
Mängden termisk expansion/sammandragning är direkt proportionell mot brädans längd och den mängd 

temperaturförändring som sker. Du kan minimera mellanrummen genom att lägga till en kantbräda i 90° vinkel mot 

terrassbrädorna. Du kan enkelt installera 90° kantbrädor med stor T-klämma för Piazza Pro, Deck 150 och Terra 127. 

För Piazza One kan ovala hål användas istället för klämmor varefter skruven kan fästas.

5.7 Fixering av trallbrädor
Innan de sista två raderna med trallbrädor monteras ska startklämmorna först skruvas fast i rätt läge på stödskenan/

bjälkändarna. Montera sedan löst de två sista terrassbrädorna och luta innerkanterna uppåt för att ge tillräckligt 

utrymme för att sätta i lämpliga slutliga T-klämmor, Wing-klämmor eller alu-skenor. Tryck sedan ned brädan så att de 

är väl inriktade och skruva fast klämmorna/alu-skenan.
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7. Trappor
Se avsnitt 6 i Installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser: Del 1: Diagram

Stegbräda för snabba och professionella trappor
UPM ProFi -stegbräda är en patenterad vändbar profil som är utformad för installation 

av trappor tillsammans med Deck 150-brädor. Botten på den första trappupphöjningen 

görs genom att skära en Deck 150-bräda till 82 mm bredd och montera den med en 

startklämma vid underkanten och alu-skenan vid den övre kanten. Den övre kanten av 

däckbrädan och stegbräda är sedan sammanfogade med alu-skena och fastskruvade 

i ramen. Trappstegen kompletteras med en däckbräda och stegbräda som har vridits 

180 grader och som också är sammanfogade med alu-skena och fastskruvade 

på ramen. T-klämmor får inte användas för trappkonstruktion. Tänk på att fästa en 

direktfixeringsskruv genom den nedre sponten i mitten av varje steg. Mer information 

om byggandet av trappkonstruktioner finns på www.upmprofi.com/sv. Följ alltid lokala 

byggnadsbestämmelser.

6. Färdigställande av terrassen
Se avsnitt 5 i Installationsanvisningar för UPM ProFi -terrasser: Del 1: Diagram

6.1 Täcklister
Matchande färgtäcklister är tillgängliga för efterbehandling av sidorna på alla UPM ProFi -terrasser. Eftersom de är 

flexibla kan de monteras runt böjda trallytor. Täckremsan är fäst med skruvar i ramen. Avståndet mellan skruvarna får 

inte överstiga 300 mm. Ett mellanrum på 3 mm bör lämnas i ändarna på täcklister för att möjliggöra expansion om 

de installeras vid en temperatur under 20 °C.

6.2 Stegbräda

För en robust och professionell slutresultat finns UPM ProFi -stegbräda i matchande färger för Deck 150-systemet. 

Det krävs en dubbel stödskena/bjälke i slutet av brädan för att stödja både stegbrädan och terrassbrädornas 

ändor. Startklämmor ska skruvas in i kanten på ramen med 60 cm mellanrum och rätt höjd för att passa in 

stegbräda sponten. Stor T-klämma kan användas för att fästa både den andra kanten av stegbräda och änden av 

terrassbrädorna. Kom ihåg att fästa en direktfixeringsskruv genom den nedre sponten i mitten av steget.

6.3 Gummiremsa
För att skapa en sluten däckyta och undvika att löv och andra material faller genom terrassbrädorna kan du få ett 

lyxjaktsutseende med UPM ProFi -gummiremsa. Tryck in gummiremsan i mellanrummet mellan trallkanterna med en 

roller. För att förhindra krympning ska du inte dra i eller sträcka gummiremsan och lämna änden något längre än 

nödvändigt. Efter några dagar kan ändarna klippas till längden. Gummiremsorna ska inte användas i leder där 

trallbrädornas ändar möts, och ytterligare ventilationspunkter krävs vid användning av gummiremsor. (Se avsnitt 2).

6.4 Ändkåpa
UPM ProFi -ändkåpa med patenterade låskuggar kan också användas för att avsluta terrassen av Deck 150. De 

finns i matchande färger och passar både terrassbrädorna och stegbräda. Om alu-skenan har använts i stället för 

klämmor och ändkåpa ska användas måste alu-skenan alltid klippas 10 mm kortare än tralldäckets längd.

Även om färgnyanserna och mönstren är mycket lika skiljer de sig något mellan UPM ProFi Piazza Pro och Piazza One. 

UPM ProFi -terrass-produkterna har en tät yta som gör att de står emot spill och fläckar. I likhet med alla andra utomhusgolvytor behövs dock 

regelbunden rengöring och ordentlig skötsel för att däcket ska behålla sin elegans under många år. Följ anvisningarna för rengöring, underhåll och 

användning på www.upmprofi.com/sv

Obs! Om oisolerade metallkomponenter (t.ex. ledstänger) är i direkt kontakt med marken och installeras brevid ytbeläggda komposittrall som UPM ProFi 

Piazza Pro eller One, kan detta leda till en elektrostatisk ladding när man går på terassen i varmt och torrt väder. Detta kan läda till en elektrisk stöt när 

man rör vid dessa metallkomponenter. Det här kan undervikas genom att försäkra sig om att t.ex. ledstången inte är i direkt kontankt med marken eller 

av att använda icke-ledande material så som plast eller träd, eller genom att installera UPM ProFi -gummiremsa (notera att du kan behöva lägga till 

ventilationsöppningar , se avsnitt 2.3).

8. Rengöring och underhåll



www.upmprofi.com/sv

UPM Kymmene Corporation förbehåller sig rätten att ändra och justera informationen 
i den här broschyren när som helst. Informationen i det här dokumentet var korrekt vid 
publiceringstillfället. 
Den senaste versionen finns på www.upmprofi.com/sv 10
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