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Lærk Natur



Om Lærk
PA Lærk terrassebrædder er produceret i Sibirisk Lærk (Larix Sibirica). Lærk er imprægneret fra 
naturens side og er derfor særlig velegnet til udvendigt brug. Brædderne skal dog behandles med 
egnet træbeskyttelse for at holde farven. Behandles det ikke vil det blive gråt med tiden. Lærk er 
samtidig en træsort med mange kræfter. Spar derfor ikke på skruerne ved montage. Af samme 
årsag kan brædderne være flækket lidt i enderne. Derfor er det altid en god ide at bestille 
brædderne 30-60 cm længere end de skal bruges.

Lærk terrassebrædder
Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter, i standarddimensionen 
28 x 120/145. Lufttørret til 16-20 %. 

Sorteringsmuligheder 
PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov 
såfremt kunden ønsker det. 
Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom 
disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

 Natur:          Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i 
  varierende antal.
                     Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig  
  farvevariation og en rolig struktur. 
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Teknisk info
Udseende:     Flot gyldent udseende, der skal vedligeholdes for at undgå et 
   gråt look med tiden
Profil:           Glat/glat
Densitet:      650 kg/m3 i middel ved 5-10 % fugt.
Dimensioner:  28 x 120/145 mm, i 4m. længde
Egenskaber:   God holdbarhed og velegnet til udendørs brug
Bearbejdning:    Leveres ubehandlet

 
 Montering:
• Overflader grundbehandles med f.eks. GORI 22 eller lignende på alle 4 sider inden montering. 
• Grunderen trænger godt ind i træet og beskytter det.  
• Plankerne lægges med ca. 5 - 10 mm afstand mellem hinanden. 
• Plankerne lægges med max strøafstand cc 40-80 cm. 
• Monteres med skruer til udvendig brug / vejrbestandig, str. 5,5 x 80/42 mm eller længere. 
• Det anbefales at plankerne skrues oppefra. 
• Der er mulighed for at dække skruer med Ø15 mm lærk - træpropper. 
• For den flotteste finish, bør plankerne efterslibes med korn 60 og 100/120 
• Efter montering og grundbehandling kan plankerne ligge uden yderligere overflade behandling, 
men så må der påregnes tørreridser og farveskift til den grålig/mørk side.
• Alternativt påføres plankerne en overfladebehandling evt. med farve, for at bevare træets glød 
længere.

Kaj lykkesvej 13, Korinth 
5600 Faaborg 
tlf. 6265 1009 
email. info@pasavvaerk.dk    



Pleje- og vedligeholdelse 
• Vigtigt at bruge en grunder, som beskytter mod svamp og alger, inden du slutter af med 
træbeskyttelsen.
• Husk at rengøre og slibe din træterrasse, inden du går videre til næste trin i behandlingen. 
Træet skal tørre godt efter klargøringen. Brug grunder hvis du vælger at overfladebehandle med 
maling eller træbeskyttelse. 
• Hav i mente omkring farvevalg, at mørk eller helt sort terrasse bliver meget varm om 
sommeren, og fodtøj mv. kan blive nødvendigt.
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