
 

 
 

Monteringsanvisning Trall 

 

Bjälklag 

CC avstånd på bjälklaget ska vara CC 

600mm och utformat enligt 

rekommendationer från svenskt trä. 

Bjälklaget skall vara väl ventilerat 

 

Infästning och skruvåtgång 

Trall 28x120: ca 30st/kvm 

Trall 34x145: ca 30st/kvm 

Använd rostfri skruv av kvalitet A2, A4 eller 

ytbehandlad skruv i kvalitet C4. 

Normalt behöver man inte förborra 

Ecotimber. Behöver man göra infästning 

närmre än 3 cm från änden av trallen bör 

man förborra. 

Trallen ska monteras med 5-7mm 

mellanrum. 

Lagring 

Virket bör lagras övertäckt och väl 

ventilerat innan montering. 

Kapsnitt 

Alla borrhål, kapsnitt, klyvning och 

profilering ska oljas in med Selder&co 

grundolja. Ändträ bör oljas in 3-4 gånger 

vått i vått. För bästa inträngningsförmåga 

kan man värma oljan till 130grader i en 

fritös och påföra med pensel med 

naturborst. Överflödig olja torkas av med 

en ren trasa. Alla använda trasor ska 

läggas i vatten på grund av risk för 

självantändning. Håll varm olja borta från 

djur och barn! 

 

 

 

Skötselråd och underhåll 

 

Underhåll 

Som alla ytor utomhus blir Ecotimber 

smutsigt av pollen, löv och föroreningar i 

luften och måste tvättas med jämna 

mellanrum. 

Underhåll av Ecotimber trall är mycket lätt. 

Ecotimber trall behöver endast tvättas 

med milt tvättmedel två gånger per år. En 

tvättning på våren innan uteplatsen tas i 

bruk och en gång på hösten innan vintern. 

Vissa uteplatser kan behöva tvättas mer 

regelbundet beroende på läge. 

Tvättar man med en altantvätt så bör man 

ha lågt tryck för att inte förstöra ytan på 

trallen. 

Ecotimber kommer bli vackert grått med 

tiden. Grånadsprocessen tar mellan 1-2 

år. Men vill man bibehålla den inoljade 

finishen så kan man olja in trallen med 

Linolja från Selder&co efter att man tvättat 

trallen. Tvättar man inte trallen innan man 

behandlar så oljar man in smutsen och 

trallen blir missfärgad. 

Ecotimber går alldeles utmärkt att måla på 

med de flesta förekommande färger för 

utvändigt bruk. Vi rekommenderar att man 

använder sig av Linoljefärg från Selder&co 

om man bestämmer sig för att måla 

Ecotimber.  

 

Garanti 

Ecotimber har 10 års rötskyddsgaranti. 

Garantisedel kan erhållas av återförsäljare 

eller på www.ecotimber.se 


