TRALLGUIDE
Välj rätt skruv till din trall.
Innehåller sortimentsöversikt,
rekommendationer, produktinformation,
skruvkalkylator och smarta tips.

SEDAN 1899
NKT Fasteners är ett nordiskt varumärke med
över 120 års erfarenhet av infästningslösningar
speciellt utvecklade och testade för det nordiska klimatet.
Vi arbetar nära slutanvändaren för att ständigt
utveckla och optimera våra produkter så att
infästningsarbetet blir så säkert, enkelt och
effektivt som möjligt, utan att kompromissa
med kvaliteten.

Sortimentöversikt
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Välj rätt skruvlängd
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Förborrning och försänkta skruvar
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Toppmontage
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Dolt montage
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Introducerar Deck Pro®
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Deck+ High End - för hårdträ
120 års erfarenhet av skruv som håller.
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Spun®+ SUH - allroundskruv
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Montera din trall
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NKT Fasteners erbjuder ett brett sortiment av trallskruv. Föredrar du
dold infästning eller vill bygga i hårdträ - oavsett har vi en skruv för dig!
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DECK+ Utomhus C4
Trallskruv

DECK HE+, Rostfri A4
High-End trallskruv för hårdträ

SPUN®+ SUH, Rostfri A4
Kraftfull allroundskruv

DECK+, Rostfri A4
Trallskruv

DECK+, Rostfri A2
Trallskruv

Deck Pro®, Utomhus/Rostfri
Trallskruv för dolt montage

BRETT
SORTIMENT AV
TRALLSKRUV

Svårt att välja rätt skruv? På sidan 8-11 finner du en översikt över
skruvarnas olika egenskaper, material och användningsområde.
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VÄLJ RÄTT
FÄRGKOD
Vilken skruv är
bäst lämpad för din trall?
Valet av material och ytbehandling
påverkas av den påfrestning skruven utsätts för. Risk för korrosion
(rost) påverkas bland annat av
väder, vind, luftföroreningar
och avstånd till havet,
och avgör vilken skruv
som är bäst lämpad
för din trall.

ROSTFRI

C4

A2

Trallskruv för
utomhusbruk är gjord av
högkvalitativt härdat stål
samt har en ytbehandling
som skyddar skruven mot
rost. Ett prisvärt alternativ
till rostfritt stål.

Trallskruv av rostfritt kv. A2
stål som lämpar sig i mer
utsatta miljöer.

Godkänd för minst 1.000
timmars saltspraytest.

ROSTFRI
UTOMHUS
NKT Fasteners sortiment
delas in i ett färgkodssystem.
Inom kategorin trallskruv finns
två färgkoder representerade,
utomhus och rostfri.
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UTOMHUS

A4
Trallskruv av rostfritt
kv. A4 stål är syrafast
och klarar att stå emot
rost även i de tuffaste
miljöerna.

KOM IHÅG!
Skruvens färg är inte avgörande
för vilken ytbehandling den har.
Ta lådans etikett till hjälp för att
avgöra vilken typ av skruv det är.
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VÄLJ SKRUV MED
RÄTT EGENSKAPER
PRODUKTNAMN

ANV.

HÅLLBARHET

STYRKA

ROSTFRI

REKOMMENDERAD
FÖR HÅRDTRÄ

LÅSFUNKTION*

DOLD
INFÄSTNING

DECK+, Utomhus C4
Deck Pro® för dold
infästning, Utomhus C4
DECK+, Rostfri A2
Deck Pro® för dold
infästning, Rostfri A4
DECK+, Rostfri A4
SPUN®+ SUH, Rostfri A4
DECK HE+ (high end),
Rostfri A4
(* = den här skruven är specifikt konstruerad för att låsa det monterade
virket i träunderlaget. Detta säkerställer starkast möjliga anslutning.)

UTOMHUS - högkvalitativt härdat stål med
ytbehandling för utomhusbruk.
ROSTFRI - Rostfritt stål i A2 eller A4 kvalitet.
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FSC-certifierade lådor - Våra lådor
framställs av pappersmassa från FSCcertifierade svenska skogsbruk, vilket
säkerställer ansvarsfull och hållbar
hantering av våra skogar.
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VÄLJ RÄTT SKRUV TILL
DITT TRALLVIRKE
= Installation utan förborrning

TRALL

= Rekommenderas ej

= Installation med förborrning

REGLAR

MJUKA TRÄSLAG

HÅRDTRÄ

Värmebeh. furu,
Tryckimpreg.
douglasgran, cederträ
furu

Lövträd och
exotiska träslag

MJUKA
TRÄSLAG

HÅRDTRÄ

MAX. 500

MAX. 700

Volym [kg/m3]
PRODUKTNAMN

ANV.

450

450-630

520-1000

DECK+, Utomhus C4
Deck Pro® för dold
infästning, Utomhus C4
DECK+, Rostfri A2
DECK+, Rostfri A4
Deck Pro® för dold
infästning, Rostfri A4
SPUN®+ SUH, Rostfri A4
DECK HE+ (high end),
Rostfri A4

Mjuka träslag - Furu etc.
Tryckimpregnerad furu (450 kg/m3) , Värmebehandlad furu (450 kg/m3),
Douglasgran (500 kg/m3), Cederträ (360 kg/m3)

10

Hårdträ - Lövträd och exotiska träslag
Accoya (520 kg/m3), Lärk (600 kg/m3), Teak (640 kg/m3), Ask (650 kg/m3),
Värmebehandlad ask (650 kg/m3), Fava Amargosa (675 kg/m3), Bangkirai (850
kg/m3), Jatoba (920 kg/m3), Cumaru (1000 kg/m3), IPE (1000 kg/m3),
Bambu (700 kg/m3)
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SKRUVKALKYLATOR

VÄLJ RÄTT
SKRUVLÄNGD

Hur mycket trallskruv behövs per kvadratmeter?
SKRUVLÄNGS VS BRÄDANS TJOCKLEK
GÄLLER TOPPMONTERAD TRALL

Skruvmängden beräknats med utgångspunkt i 60 cm
avstånd mellan reglarna.

BRÄDANS BREDD
MIN. [MM]

95 mm

SKRUVMÄNGD
MAX. [ANTAL]

40 st.

FURU

HÅRDTRÄ

Brädans tjocklek A
Max. [mm]

Skruvlängd B
Min. [mm]

Skruvlängd
Min. [mm]

20

42

60

22

42

60

26

55

70

28

55

70

32

65

80

34

75

80

Våra skruvar till dolt montage är 4,5 x 60 mm och kan nyttjas till
brädor med en tjocklek på 18-34 mm (dock ej hårdträ).

120 mm

32 st.

A
B

145 mm

26 st.

Notera: Vi rekommenderar alltid att man stämmer av med
trall-leverantörens riktlinjer innan montering.
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FÖRBORRNING OCH
FÖRSÄNKTA SKRUVAR
Det är endast nödvändigt att förborra vid montage i hårdträ.
Men för optimalt resultat kan det vara en idé att förborra även
vid mjukare träsorter då detta ytterligare minimerar risken för
sprickbildning i träet.
DECK HE+, Rostfri A4

BYGGA TRALL
MED HÅRDTRÄ?

Djup

SPUN®+ SUH, Rostfri A4

Bor

Uppnå bästa resultat genom förborrning

FÖRBORRNING I HÅRDTRÄ
SKRUV

BORRDJUP

DIAMETER

DENSITET

BORRDIAMETER

STANDARDREGEL

REGLAR I HÅRDTRÄ

DECK HE+, Rosfri A4
High-End Trallskruv

6,0 mm

>750 kg/m3

5,5 mm

Förborra bräda + 15 mm

Förborra regel och bräda

DECK HE+, Rostfri A4
High-End Trallskruv

6,0 mm

>750 kg/m3

4,5 mm

Förborra bräda + 15 mm

Förborra regel och bräda

SPUN®+ SUH, Rostfri A4

6,0 mm

>550 kg/m3

4,5 mm + 90 deg.
försänkt

Förborra bräda

Förborra regel och bräda

SPUN®+ SUH, Rostfri A4

5,0 mm

>550 kg/m3

4,0 mm + 90 deg.
försänkt

Förborra bräda

Förborra regel och bräda

SPUN®+ SUH, Rostfri A4

4,5 mm

>550 kg/m3

3,5 mm + 90 deg.
försänkt

Förborra bräda

Förborra regel och bräda
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TOPPMONTERAD
TRALL

DET TRADITIONELLA
SÄTTET ATTMONTERA TRALL.

TRALLSKRUV FÖR
TOPPMONTERAD TRALL
DECK+
ROSTFRI A4

DECK+
ROSTFRI A2

DECK+
OUTDOOR

4,2x35 - 4,8x75

4,2x42 - 4,8x75

4,5x42 - 4,8x75

Klassisk trallskruv i
syrafast rostfritt stål
för kustnära montage
och extra lång hållbarhet. Försänkt huvud
ger fin finish. Proofpoint®-spets minskar
risk för sprickbildning.

Klassisk trallskruv
i rostfritt stål som
säkrar lång hållbarhet. Försänkt huvud
ger fin finish. Proofpoint®-spets minskar
risk för sprickbildning.

Klassisk trallskruv
med ytbehandling
för väderbeständig
användning i inlandsklimat. Försänkt huvud
ger fin finish. Proofpoint®-spets minskar
risk för sprickbildning.

DECK+ HIGH
END A4

SPUN®+ SUH A4

6,0x60

Kraftfull allroundskruv
i syrafast rostfritt stål.

Kraftfull skruv i
syrafast rostfritt
stål, speciellt utvecklad för hårdträ.
Cylinder-huvud samt
dubbla gängor med
låsfunktion.

3,5x15 - 6,0x140

Koniskt försänkt
huvud samt
optimerad spets.
Det säkra valet för
all typ av trall.

Iskruvning från trallens ovansida är det vanligaste sättet att montera
trall på och kan göras med både ytbehandlade eller rostfria skruvar
beroende på trallens läge. Vid kustnära eller utsatta områden, samt
montage i hårdare träslag rekommenderas alltid en rostfri skruv.
Se vilken skruv som passar bäst till ditt trallprojekt på sidan 6-7.
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DOLD
INFÄSTNING

TRALLSKRUV FÖR
DOLD INFÄSTNING
DECK PRO® A4
4,5 x 60
För dold infästning
i rostfritt syrafast
stål. Cylinderhuvud
för diskret finish.
Gängor med
olika lutning ger
sammandragande
effekt.

DECK PRO®
OUTDOOR
4,5 x 60
För dold infästning.
Ytbehandlat stål.
Cylinderhuvud
för diskret finish.
Gängor med
sammandragande
effekt.

DOLDA SKRUVAR FÖR EN
BARFOTAVÄNLIG ALTAN.
Att få till rätt placering vid dolt trallmontage kan vara knepigt, därför
har vi utvecklat Deck Pro. Verktyget är speciellt utvecklat med fokus
på ergonomi och effektivitet och passar alla vanliga brädbredder.
Tillhörande skruv är utvecklad tillsammans med verktyget och
säkerställer maximal sammandragningskraft för ett hållbart resultat.
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Se vilken skruv som passar bäst till ditt trallprojekt på sidan 6-7.
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VERKTYGET
JUSTERBAR TILL ALLA
VANLIGA BRÄDBREDDER
Den unika justeringsfunktionen gör att
Deck Pro® verktyget enkelt kan anpassas
till alla vanliga typer av brädor, från 85 mm
upp till 150 mm.

STARK
OCH PÅLITLIG
Skapat för att hålla! Verktyget har noggrant
testats för att tåla minst 100 kg direkt
belastning.

ERGONOMISK
OCH EFFEKTIV
Klammerhandtaget är placerat för att passa
allas händer utan risk för överansträngning.
Verktyget stora yta mot trallen säkrar ett en
stabil placering vid montering.

®
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SKRUVAR
Utomhus

REDUCERAD
BORRSPETS

Rostfri

Skruvens reducerade borrspets
underlättar uppstart i den knepiga
vinkeln och ger en snabb och smidig
iskruvning.

ÅTDRAGANDE
EFFEKT
Deck Pro® skruven är utrustade med två
gängor av varierande lutning som ger
brädan en stark sammandragande effekt
vid montering.

CYLINDRISKT
HUVUD
För en stark och stadig installation med
Deck Pro® verktyget. Huvudet ger en fin
och diskret finish som stänger igen hålet
och ger en tät och hållbar installation.
®
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DECK+
HIGH
END
6,0 X 60 MM

A4
UTVECKLAD
FÖR HÅRDTRÄ

BOTTENGÄNGA
Grov gänga som
säkerställer starkt
montage

SPUN®+
SUH
ALLROUNDSKRUV

3,5 X 15 6,0 X 140 MM

ROSTFRITT
STÅL

GROV
GÄNGA

Högkvalitativt syrafast
rostfritt stål (A4)

Grov gänga säkerställer
snabb fixering och
starkt montage

TOPPGÄNGA
Toppgängan låser det
monterade virket i
träunderlaget.

CYLINDERHUVUD

DECK HE + har två gängor med olika stigning. Bottengängan säkrar monteringen,
medan toppgängan säkrar sammanfogningen och låser materialen.
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OPTIMERAD
SPETS
Spets av hög prestanda
ger ett fantastiskt bett
och minskad risk för
sprickbildning i träet

SYRAFAST
STÅL
Högkvalitativt syrafast
rostfritt stål (A4)

STAMFRÄS

LÅSFUNKTION

Litet cylinderformat
huvud som tar bort
behovet av försänkning

A4

FÖRSÄNKT
HUVUD

Nedsatt friktion för
säkert montage

Försänkt huvud med
fräsribbor för en
snygg finish

SPUN+ SUH är en kraftfull och allsidig skruv med ett brett urval av
dimensioner som passar det flesta projekt och applikationer, inklusive
trallmontage. Från 5,0x50 mm lämpar sig även för montage i hårdträ.
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MONTERA
DIN TRALL

AVSTÅND MELLAN
TRALLBRÄDORNA

PLACERA TRALLBRÄDAN
MED KÄRNSIDAN UPP

Avstånden enligt tabellen nedan utgår från generella riktlinjer,
men tänk på att det optimala avståndet mellan brädorna varierar
beroende på typ av trall samt brädornas fuktighetsgrad vid
montering.

Med tiden antar trallens översida
ofta en något konvex form. Därför
rekommenderas om möjligt att trallen
läggs med kärnsidan uppåt för att
underlätta vattenavrinning.

En trall utvidgas och drar ihop sig naturligt beroende på väder
och luftfuktighet. För att brädorna inte ska svälla samman vid
hög fuktighet är det därför viktigt att montera trallen med ett
visst avstånd.

Typ av virke

Avstånd mellan brädorna

Furu

6,0 mm

Hårdträ

8,0 mm

6,0 mm / 8,0 mm

Våra rekommendationer utgår från bestämmelser från
branschorganisationen Svenskt Trä med syftet att göra din trall
så säker och hållbar som möjligt.
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120 års erfarenhet av skruv som håller.

Skanna QR-koden för att besöka vår hemsida
nktfasteners.com
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