MONTERINGSANVISNING

TERRASSEBORD
Hvordan montere terrassebord fra Inntre Kjeldstad

HVORDAN MONTERE TERRASSEBORD?
MONTERINGSANVISNING

MONTERING AV TRYKKIMPREGNERTE
TERRASSEBORD

ETTERBEHANDLING

For detaljerte monteringsanvisninger anbefaler vi at du
bruker Byggforsk sine detaljblad om terrasser (se www.
byggforsk.no)

MOTTAKSKONTROLL/OPPBEVARING PÅ
BYGGEPLASS FØR MONTERING

Terrassebord kan etterbehandles med egnet beis eller olje.
Se til at terrassebordene er tilstrekkelig tørr før påføring av
etterbehandling. Se anbefalinger fra produsenten på det
overflateproduktet du velger for hvordan dette skal gjøres.

REKLAMASJON

Kjøper plikter å undersøke varen ved mottak. Dersom feil
oppdages plikter kjøper å melde skriftlig tilbake til leverandør
innen 2 virkedager.
Impregnerte terrassebord oppbevares luftig og ikke i kontakt
med bakken.

SORTERING
Alle terrassebord produsert hos Inntre Kjeldstad er sortert i
henhold til Norsk Standard, SN/TS 3188. Terrassebordene har
glatt forside og avrundede kanter.

OM MONTERING OG FESTEMIDLER
Alle festemidler av metall bør være korrosjonsbeskyttet,
minimum varmforsinket. Vi anbefaler å bruke rustfrie (A2
eller bedre) eller syrefaste skruer.
Anbefalte dimensjoner på terrasseskruer avhenger av
dimensjon på terrassebordene. Eksempelvis skruelengde
på 42 mm skal brukes på terrassebord som er 21 mm tykke,
mens skruelengde på 55 mm skal brukes på terrassebord som
er 28 mm tykke.
Det anbefales å montere to skruer per bjelke.
Ved montering anbefales det å bruke en avstand mellom
bordene på cirka 2 mm.
Skjult innfestning er mulig ved bruk av spesielle verktøy
utviklet for dette. Ta kontakt med byggevareforretningen for
å undersøke dette.

Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering. Feil
og mangler på leveransen, uansett årsak skal meddeles
Inntre Kjeldstad skriftlig og senest innen 2 arbeidsdager
etter at varene er mottatt. Dersom kjøper ikke overholder
denne fristen bortfaller Inntre Kjeldstads ansvar for slike
feil og mangler. Dette gjelder også hvis varen er tatt i bruk.
Dersom varen er kjøpt hos byggevarekjede, skal reklamasjon
håndteres gjennom denne.
Erstatningskrav begrenses oppad til varens kostpris. Frakt
refunderes ikke. Såfremt det foreligger vesentlige mangler
ved varen som Inntre Kjeldstad svarer for, har Inntre Kjeldstad
valget mellom å avhjelpe manglene, foreta omlevering
eller gi prisavslag. Prisavslag skjer ved særskilt kreditnota.
Reklamasjon berettiger ikke kjøper til å holde tilbake
betaling for gjeldende leveranse eller som motkrav for andre
leveranser fra Inntre Kjeldstad.

ANSVARSBEGRENSNING
Inntre Kjeldstad er ikke under noen omstendighet ansvarlig
for indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert spesielle
eller tilfeldige tap, erstatning og tapt fortjeneste eller tapte
inntekter, driftsavbrudd og tap som følge av varens videre
anvendelse) som oppstår som en følge av leveransen.
Inntre Kjeldstads ansvar overfor kjøper er under enhver
omstendighet, og uavhengig av grunnlaget for kjøpers krav,
begrenset oppad til varens verdi. Inntre Kjeldstad eventuelle
erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen
lenger enn 1 år fra leveringsdato.
Inntre Kjeldstad er ikke ansvarlig for egenpåført etterbehandling og feil som kan oppstå i forbindelse med dette.
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