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Voksbehandlet
Riller under hodet
Fibercutspiss (Rustfritt A2)

Skruen har riller under hodet som freser
ut treet og forsenker skruen. Ved iskruing
av A2- og A4-produkter bør iskruingshastigheten reduseres. Ved store dimensjoner og lengder bør det borres først.

■

Monteringsanvisning

Rett lengde på skruen- et godt tips ved
montering av terasseskruer er å velge en
skrue som er dobbelt så lang som tykkelsen på planken som skal monteres. Skru
ikke skruen for dypt i treet, hodet bør ikke
ligge dypere enn 1 mm under overflaten
på treet.

■ Produkt
Rustfritt A2 m. fibercutspiss - Skruen
brukes utendørs og har Txgrep. Spesielt
tilpasset for bruk i utsatte miljøer. Kuttespissen gjør den egnet til montering ved
skjøter og nær endetre for å redusere risikoen for oppsprekking.
A2 egner seg ikke for montering i hardt tre
ved bruk av skruer med stor lengde.

Syrefast A4 - Brukes ved montering av
terrassebord utendørs, f.eks. i brygger og
terrasser. Perfekt i kystnære områder. Laget av A4-materiale og spesielt tilpasset
for bruk i utsatte miljøer. Voksbehandlingen gjør skruen lettere å montere.

Ved montering i trykkimpregnert tre bør
man olje treet når det har tørket ut.

■

Tekniske data

■

Dimensjoner
Dimensjon

A2

A4

4,3 x 28 mm

X

X

4,3 x 35 mm

X

X

4,3 x 42 mm

X

X

4,3 x 56 mm

X

X

4,8 x 75 mm

X

X

4,8 x 100 mm

X

X

Varegrupper: A2 = 458 og A4 = 486

Skrueforbruk - forbruket av skruer varierer
selvfølgelig alt etter konstruksjonens art.
Ved montering av tregulv:
Bredder

22x95 mm

28x95 mm

34x95 mm

Bjelkeavstand maks

40 cm

60 cm

60 cm

Skrueforbruk/kvm ca.

54 stk.

40 stk.

40 stk.

Skruelengde

42 mm

56 mm

75 mm
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