Lägginstruktioner för megawood




















Ha ett bra bärande och frostsäkert underlag.
Rekommenderat avstånd mellan bärbjälkarna är CC 50 cm men vid reparation av befintliga
däck går det bra att öka upp avståndet till CC 60 cm.
Bästa resultatet uppnås om däcket läggs med 2 % lutning i längsriktningen på brädorna.
Detta för att föra bort fukt från byggnader samt att brädorna sköljs av vid regn och får inte
samma behov av rengöring. Se mer under rengöring. Men Megawood kan även läggas
plant.
Fyll inte upp hålrummet mellan underkonstruktionen. Se till att det finns god dränering och
luftgenomströmning under trallen för att undvika att mögel bildas.
Undvik jordkontakt med megawood.
Varje kortända bör renskäras för att få en absolut rak vinkel.
Avslutningen på trallen får maximalt skjuta ut 5 cm utanför sista regeln.
Megawood är hårt och kräver att alla hål förborras för att undvika sprickbildning.
Om monteringsclips inte används skall ett 6 mm borr användas om skruven har en
diameter på 4 mm. Detta för att tillåta en viss rörelse i trallen.
Avstånd till fasta byggdelar bör vara min 2 cm.
Om Clips inte används är den minsta tillåtna springan mellan långsidorna 3 mm.
Om megawood läggs med en springa som är mindre än den som blir med standard clips
eller om det läggs som ett slutet däck måste det finnas en bra dränering och
luftgenomströmning under däcket.
Expansionsfogarna skall ha ett minimum avstånd på 6 mm.
Varje megawood bräda har en läggriktning som indikeras med en pil i noten på brädan. Alla
brädor som läggs skall ha samma riktning på pilen för att få bästa resultat. Detta för att
undvika färgskiftningar när solen lyser på trallen.
Vid montering på tryckimpregnerade träreglar skall rostfria A2 skruvar 4,0 x 50 mm eller
längre användas.
Kyla har ingen påverkan på bärigheten på brädorna.
Om trallen läggs utan lutning kan pölar bildas på däcket som kan ge ringar på megawood
trallen.
Om notband använd kan de fixeras i varje ände med en liten rostfri skruv som skruvas
genom bandet. Se instruktionsvideo på www.interwood.se

Ljusets påverkan på megawood.
Under de första 100 timmarna i soljus ändrar megwood sin färg något och blir något
mörkare. Grå megawood går först över i en grön nyans men blir vackert grå efter ett tag i
solen. Efter detta behåller megawood färgen under många år.

Rengöring
Megawood har en hård yta som gör att den inte behöver rengöras så mycket. Men med
tiden bildas att lager med damm och smuts på ytan som måste tvättas bort. Om däcket
läggs med 2% lutning sköljs dessa partiklar bort och trallen behöver inte tvättas så ofta. Vid
behov av tvättning använd främst en vattenslang och en skurborste. Används en
högtrycktvätt skall ett lågt tryck användas och munstycket får inte hållas för nära för att
undvika färgskiftningar i trallen.
Vid kraftig nedsmutsning av fett, olja, bläck, kol, fotogen, sot mm skall Megaclean
användas. Det är en högeffektiv, biologiskt nedbrytbar koncentrerat rengöringsmedel. Följ
instruktionen på flaskan. Om detta inte räcker kan en mässingsborste användas för att
avlägsna fläckarna. Eftersom megawood är genomfärgar får den borstade ytan en något
ljusare färg, men efter några veckor återfår den samma färg som resten av trallen.
Besök oss även på vår hemsida: www.interwood.se
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