LÆS

BRUGSANVISNINGEN!

!

Så det
CAMO
tid!

Hvis du vil spare
TID OG PENGE

og få terrassen alle taler om!
Dansk distributør af CAMO: SCANLICO DENMARK A/S · Telefon 38 71 69 59 · scanlico.dk

Til dit terrasseprojekt får du brug for følgende CAMO produkter:
1 stk. CAMO Marksman Pro:
Marksman Pro-NB 5 mm til brætbredde 81-125 mm eller
Marksman Pro 5 mm til brætbredde 129-148 mm
1 stk. CAMO driver bit T 15 (medfølger i skrueæsken)
1 stk. CAMO driver bor (Kun til hårdt træ) til forboring 4,8 mm
CAMO A4 rustfri-syrefaste skruer til hårdt eller blødt træ (ca. 30 stk. pr. m2)*)
CAMO C4 coated skruer til blødt træ (ca. 30 stk. pr. m2)*)

Beskrivelse af dit CAMO tool:
1
1. Marksman Pro håndtag
2. Udløserhåndtag

2

3. Skruekamre

3

6

3

4. Afstandsstykker
5. Toolfødder
6. Breddeindstilling

4

5

4

*)

2

Se tabel på side 10

1 Hurtigt
Placer Marksman PRO
Start i den ene ende af terrassebrættet.
Klem udløserhåndtaget på CAMO
Marksman Pro og placer den ned
omkring bræddet.
Slip udløserhåndtaget så afstandsstykkerne griber omkring brættet.
Husk!
Begge ”toolfødder” på Marksman Pro
skal være fast placeret på terrassebræddet og samtidigt være
centreret over lægten.

3

2 Nemt
Isæt CAMO skruerne
Isæt nu skruer i begge skruekamre på
CAMO Marksman Pro værktøjet.

CAMO skruen
- ikke bare en skru

e

Patenteret system

der giver dig den flo

tteste finish

CAMO -skruens mo
gevind trækker brædsatrettede
ttet til strøen.
CAMO -skruens flad
ikke, men fræser dee spids borer
giver plads til skruenrimod og
.
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3 Effektivt
Skru CAMO skruerne i

CAMO sidemontering

HUSK FORBORING I HÅRDT TRÆ!

Fasthold Marksman Pro håndtaget,
så værktøjet står fast.
Start med at skrue den første skrue
i på den yderste kant, som vist på
billedet.
Lad skruen gøre arbejdet i en jævn
bevægelse.
Den patenteret CAMO EDGE skrue er
designet til at fræse materialet ud de
første 6 mm. for at minimere risikoen
for at træet flækker.
Når skruen har fået lidt fat kan man
godt øge trykket en smule.
Skruen er designet til selv at frigøre
sig fra CAMO DRIVE BIT når den er
skruet i.
Skruedybden er automatisk tilpasset
i CAMO systemet. Skru derefter den
anden skrue i.
Husk jævnligt, at rense skruekamrene
for resttræ.
5
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HUSK!
26 mm fra kant

ENKELT LÆGTE:

TERRASSEBRÆT

LÆGTE

Min. 26 mm
fra yderste kant!
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!

HUSK!
26 mm fra kant

DOBBELT LÆGTE:
NB: Gælder alle træsorter

TERRASSEBRÆT
Min. 26 mm
fra yderste kant!

Min. 26 mm
fra yderste kant!

2 mm
mellem hver ende
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Montering
af strøer

Original strø +
skygge strø

Tip!

Strøer
montereret sammen

Sidemontering med CAMO

1
Udfordring: Første terrassebræt skal
monteres med CAMO op mod væg

3

Første terrassebræt + skyggestrø
monteres på original strø.

2
Løsning:
Sidemontering med CAMO
på skyggestrø
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HUSK!
At forbore ved brug af hårdt træ

CAMO ANBEFALER ALTID AT FORBORE VED BRUG AF HÅRDT TRÆ!
For bedste resultat brug CAMO pre-drill 4,8 mm
(Varenummer: 42928173510)
1.

Placer Marksman Pro korrekt på terrassebrættet over lægten.

2.

Forbor gennem skruekamrene på Marksman Pro på
hver side af brættet.

3.

Lad Marksman Pro blive siddende og skru CAMO skruerne i
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TRÆ(F) DET RIGTIGE VALG!
CAMO anbefaler følgende kombination
af trætyper og skruer:
Trætype

Anbefaler

Thermo fyr

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Kebony character
Moelven ThermoWood + Ceder
Heatwood Thermobehandlet træ
Sibirisk og europæisk lærk
Douglasgran
Trykimprægneret fyr
Ceder
IPE
Teak
Eg
Andre hårdttræssorter så som:
Cumaru, Jatoba, Bangkirai m.fl.

*)
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A4 skrue C4 skrue

*)

*)

Mere information læs side 11+12

*) CAMO anbefaler flg. behandling af hårdttræ
Afklimatisering:
Alt hårdttræ skal tilpasses miljøet inden brug.
CAMO anbefaler, at terrassebrædderne inden brug ligger mindst 7 dage
på stedet, hvor de skal bruges.
Opbevar ikke terrassebrædderne direkte på jorden eller på beton dæk.
Terrassen bør være hævet mindst 30 cm. fra jorden.
Dæk terrassebrædderne med en plade krydsfiner for at holde det tørt
indtil monteringen. Overdæk ikke terrassebrædderne med en presenning
eller plastik, da begge dele kan give fugtskader. Placer en 3 cm. liste eller
lignende mellem lagene af terrassebrædderne for at sikre luft mellem
hvert lag.
Minimums afstand mellem terrassebrædderene:
Der kræves minimum 5 mm afstand mellem terrassebrædderne for at
muliggøre udvidelse og sammentrækning.
Bemærk træ er et levende produkt derfor kan der ske krympning og
udvidelse.
Ventilation:
Du skal have uhindret ventilation under 50% af terrassen for at få tilstrækkelig tværventilation. Dette tillader undersiden af terrassen at tørre og
forhindrer varmeopbygning.
Terrassedræning / hældning:
Din terrasseoverflade skal skråne mindst 6 mm. pr. 30 cm. vandret, for at
vandet kan løbe af.
Hårdstræslægter:
CAMO kan ikke bruges med hårdtræslægter.
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*) CAMO anbefaler flg. behandling af hårdttræ
Dobbelt lægter:
Brug altid dobbeltlægter hvor to terrassebrædders ender mødes.

(Se illustration side 7)

Fastgørelse med CAMO kantmontering:
Brug ALTID A4 skruer i hårdt træ og husk ALTID at forbore med CAMO´s
4,8 mm pre-drill (EAN. 42928173510)
Skæring:
Enderne på terrassebrædderne bør forsegles med endetræsforsegler
inden for 24 timer efter opskæring.
Misfarvning:
Misfarvninger fra metalgenstande fjernes med oxalsyre.
Træsorter med ringe formstabilitet kan opleves som særdeles levende.
Træet vrider sig, hvilket skaber et ekstraordinært stort pres på befæstelsen
uanset hvilken type montering, som er valgt.
CAMO er testet i IPE, som er den gode trækvalitet og samtidig en af de bedste
formstabile eksotiske træsorter.
Man skal være opmærksom på, at rigtig mange hårdttræssorter som f.eks.
Cumaru, Jatoba, Bangkirai m.fl. ikke er så formstabile og dermed vrider sig
meget, og kan derfor for alle befæstigelsetyper være en udfordring.

Sortering:
I forbindelse med lægningen af terrassen bør det vurderes, om det enkelte bræts udseende gør, at det ikke bør anvendes. Med mindre andet
aftales med leverandøren må det forventes, at op til 10% af brædderne
ikke kan anvendes eller dele af dem må bortskæres.
Tekstafsnit ”Sortering” - Kilde: Træinformation - December 2018 - 1. udg.
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Se flere billeder og videoer af
terrasseløsninger bygget med CAMO:
camofasteners.dk/projekter
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A4 skrue

C4 skrue

Andre CAMO spørgsmål?
camofasteners.dk/faq

CAMO anbefales af:

Dansk distributør af CAMO: SCANLICO DENMARK A/S · Telefon 38 71 69 59 · scanlico.dk

Vers. CAMO-BGS-001

Læs og se vores FAQ side her

