
 

Monteringsanvisning BAMBOODECK 

Gratulerar till valet av BAMBOODECK utegolv. 

Det är mycket viktigt att följa anvisningarna vid installation av ditt nya 

utegolv. Felaktig montering kan förorsaka sämre hållfasthet, lägre 

livslängd och ge upphov till skador i materialet. Rätt montering är även 

en förutsättning för att garantin skall gälla. 

BAMBOODECK är mycket lätt att installera, du klarar det själv. I princip 

är det som att montera ett vanligt trallgolv. Du behöver inga specialverktyg,

bara verktyg som du normalt använder till träarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt att du beaktar följande punkter under monteringen; 

1. När du skarvar i längdled rekommenderas ett mellanrum på 5 mm. 

Tänk på att det skall vara dubbla reglar under ändskarvarna. 



 

2. BAMBOODECK har dimensionen 2.900 x 150 x 25 mm. 

Första brädan fästes med ändclips därefter fortsätter montaget 

enligt bilden. Resp bräda låses med clips som skruvas fast i 

underliggande regel. Skruvar och fästelement i rostfritt material. 

Finns som standardtillbehör. Det går åt c:a 24 skruvar/fästelement per m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Regelverk 

Vanligtvis utgår man från regelverk i samma konstruktion och 

dimension som vid installation av ett trallgolv. OBS. cc-avståndet 

mellan reglarna skall vara 30 till max 40 cm. 

Vid installation på betong, balkonggolv o.dyl. rekommenderas 

kompositreglar. Viktigt att underlaget är plant. 

 

 

 



 

4. Vattenavrinning. 

    För att undvika vatten nära grundmuren rekommenderas en lutning 

           på c:a 5 mm per meter. Tänk även på att lämna fritt utrymme på 5 – 10 

           mm mot grundmurar o, dyl. 
 

5. Färgvariation 

          Under det första halvåret efter installationen kan BAMBOODECK ljusna 

          något, max 7%, därefter sker ingen färgförändring. Trä är ett 

          naturmaterial, BAMBOODECK innehåller 60 % trä.   

                                                     

Frågor  Svar 

Smuts, olja, eller fläckar Använd diskmedel, varmt vatten och en skurborste.  

Mögel Använd vanligt medel för att rengöra utomhus trägolv. 

Märke från krita och 
kalk 

Skura med varmt tvålvatten. 
 

Is och snö  Vid behov använd vanligt “vägsalt”. 

Rost, ingrodd smuts och 
fett 

Vid behov använd rengöringsmedel medoxalsyra eller 
avfettningsmedel. Medlet kan verka 10 – 15 min. 

Bär och vinfläckar Blanda lite blekmedel i varmt vatten enligt fabrikantens 
anvisningar. Skura fläcken hårt och rengör noga. 

Underhåll BAMBOODECK är underhållsfritt men regelbunden rengörning 
rekommenderas. Varmvatten, skurborste eller högtryckstvätt. 

 

6. Rengöring 
 




