
Terrasseguide
Perfekt montering - hver gang

1. Bordavstand:

2. Skruekvalitet:

Min. 5mm (ekstra tørreekstra tørre terrassebord). Bruk CAMO® Marksman PRO® - NB5
Accoya (kun 3-5% fuktig)
Varmebehandlet termofuru (kun 5-8% fuktig)
Kebony (12-16% fuktig)

Syrefat A4 (Kystklima)
Nødvendig ved kystnære strøk/klorholdig vann (badestamp etc.) 

Min. 3mm (tørretørre terrassebord). Bruk CAMO® Marksman PRO® - NB3.2
Royal impregnert (16-20% fuktig)
Saga Wood  (3-4% fuktig)

Rustfri A2 (innlandsklima)
Til alle typer terrassebord, i miljø uten salt-/klorholdig vann.

ProTech C4 malt (innlandsklima)
Rimelig alternativ til grønn CU trykk-impregnert terrassebord. 

1,6mm (fuktigfuktig terrassebord). Bruk CAMO® Marksman PRO® - NB1.6
impregnert; grønn CU trykk-impregnert (opptil 30-50% fuktig)

Min.  2,6mm skrue-avstand fra bordende/skjøte (bruk lask ved skjøt). 
Legg skjøt 10mm inn på bjelken; v/lask-siden

Tips: ved det første bordet (inn mot vegg), skru lask under bordet 
ved hver bjelke. Skyv deretter bordet inn til veggen og fest lasken til 
bjelken. 

Lask: bruk kloss 2”x2”/3” x 120/145mm 
(bredden på terrassebordet) monteres 
på siden av bjelken for bredere holdSKJØTING AV TERRASSEBORD PÅ BJELKE

VIKTIG:
Følg terrassebordprodusentenes anbefalinger på 
skruekvalitet og avstand mellom terrassebordene.

Roterende skjær med 3mm 
egg, freser kanal/hull

Links-gjenger under 
skruehode ”låser” bordet

3. Montering:

www.camofasteners.no



Et brukervennlig og allsidig proff  
verktøy for montering av terrassebord.

Passer alle driller
Du kan stå og skru
Kan brukes på alle  
typer terrassebord 
Enkel å bruke

NYHET!

Skjult i siden av bordet 
Meget enkel og lett montering ved bruk av CAMO skrumal.  
Fester alle terrassebord direkte til bjelkelaget.  
Ingen forboring er nødvendig.  
Lett å skru ut igjen om en trenger å skifte et bord. 

Til alle typer terrassebord
Ingen synlige skruer på overflaten
Ingen sprekker eller fliser fra festemateriellet
Kantfeste gir bedre hold og lenger levetid

1. Sett på 2. Lade 3. Skru

CAMO Marksman Skrumal

Det beste og mest effektive verktøyet for  
kantinnfesting av alle typer terrassebord. 

FRESESKRUESKRUMAL

DRIVE

Skruekvaliteter
• Syrefast A4
• Rustfri A2
• C4

Freseskrue som fjerner raskt 
borrespon, og hindrer bordet 
i å sprekke.

De motgående gjengene 
under skruhodet gir ekstra 
styrke for hold mot bjelke, 
 og en fin avslutning. 

TX-topp på skruen for bedre 
kontakt med bitsen, for å 
 redusere risiko for glipp. 

Det unike skruehodet gjør at 
den blir mindre synlig. 

Lengde
• 48mm - opp til 28mm tykke bord
• 60mm - 28mm - 38mm tykke bord

Kantskruing

Til bruk på alle typer tre, 
kompositt og PVC.

Kantfeste >

Klipsskruing

Til bruk på terrasse-
bord med spor/not.

Klipsfeste >

Toppskruing

Til bruk på alle typer 
tre, kompositt og PVC.

Toppfeste >


