
MONTERINGSANVISNING
TRALL

Tack för förtroendet att leverera trall till din byggnation!

Detta är en förkortad manual för montering av trallprodukter från AB Karl Hedin. 
För fullständiga anvisningar och tabeller se rekommendationer för läggning av trall utarbetad av 
branschorganisationen Svenskt Trä, www.svenskttra.se

INNAN DU BÖRJAR

Ø Se till att trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning. 

Ø Vänd trallbrädans kärnsida uppåt för att underlätta vattenavrinning och ett effektivt skydd mot fukt 
underifrån. Alternativt vänder du den bästa sidan uppåt.

Ø Välj skruv alt. kamspik av erforderlig dimension och korrosivitetsklass, helst av rostfritt stål. Hänsyn ska 
tas till aktuella förhållanden såsom kustnära miljö, tropiska träslag och liknande.

Ø Brädor med bredd över 70 mm ska ha dubbel infästning med kantavstånd 30 mm och brädor med 
bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning.  Mot grundkonstruktion eller vägg bör man ha en 6 
mm bred rörelsefog.

Ø Underliggande konstruktion skall vara stabil, rätt dimensionerad och rätt avvägd. Golvbjälkars eller 
markreglars översida fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp.
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INFO
RMATIO

N

Tjocklek trall 
(mm)

Centrumavstånd 
golvbjälke (mm)

Längd trallskruv 
(mm)

22 ≤ 400 45

28 ≤ 600 55

34 ≤ 800 75



MONTERING

Ø Montera med rätt avstånd mellan trallbrädorna. Trallbrädor får aldrig monteras utan springa! 
Använd gärna en mall för rätt avstånd kant-till kant. 

Ø Trallskruv eller kamspik drivs in vinkelrätt med skruvhuvuden respektive spikskallar i exakt nivå med 
träytan, inte djupare.

Ø Skarvar bör undvikas men är ibland oundvikligt. Dessa ska då utföras stumt över stöd med påsalning av 
45x95 spikreglar på båda sidor och trallens ändträytor bör ytbehandlas med en penetrerande grundolja.

Ø Förborra i brädändar för att undvika sprickbildning och fula skarvar.

Ø Skarvar bör förskjutas minst 1200 mm och fördelas jämnt över hela trädäcket. 
Skarvslutbräda bör vara minst 2,0 m.

Ø Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar.

Ø Trall bör efter montering tvättas för att slippa missfärgning eller oönskad påväxt. 
Ytbehandling är möjlig så snart produkten är torr, ej över 16% fuktkvot.
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INFO
RMATIO

N

Virkestyp Bredd mm Avstånd kant-kant (mm)

Impregnerad trall av furu
NTR/A eller NTR/B
Färg: grön eller brun

95 100

120 126

145 152


