
 

 

Instruktion Trall 
 

Trall 

Trall är hyvlat och impregnerat furu virke från nordiska skogar, vi säljer trall av flera kvalitéer 

från både södra Sverige och Norrland. 

Virket är hyvlat med runda hörn och med profilerad (Decking) eller slät framsida (Trall). 

Virket är impregnerat enligt Nordiska träskyddsrådets regler i klass NTR AB vilket innebär 

användning ovan mark. Tack vare det lämnar vi 20 års rötskyddsgaranti på trallen (endast i 

Sverige).  

Användning i kontakt med mark eller vatten rekommenderas inte eftersom beständigheten 

där är begränsad. 

 

Handhavande 

Lagra trallen luftigt och skyddat från yttre påverkan och inte i kontakt med jord. 

Tänk på att slipspån från en vinkelkap kan ge svarta prickar på trallen (som är svåra att få 

bort) när slipspånet rostar. 

Skall trallen lagras en längre tid bör den vara torr annars är risken stor att den möglar,  

mögel är mer eller mindre oundvikligt vid lagring under höst/vinter när virket inte torkar.  

Möglet torkar bort snabbt när trallen torkar utan lämna några spår men går även lätt att tvätta 

bort med vatten och borste. 

 

Montering 

Trallen är mer eller mindre blöt från impregneringen, detta innebär att den kommer krympa 

när den torkar. 

Angivet mått är den dimensionen som virket hyvlades till, när trallen torkar kommer den 

hamna runt den dimensionen. Beroende på andelen kärna / splintved kommer brädorna 

krympa olika mycket. 

Vill man vara säker på att mellanrummet mellan brädorna blir jämt och inte för stort kan man 

vänta med att färdigskruva trallen till den torkat, det kan även minska risken för torksprickor. 

Det vanligaste är att skruva trallen i reglarna till däcket, skruvarna bör vara i syrafast 

material eller motsvarande för att klara miljön. För att minska risken för sprickor bör man 

förborra och om möjligt försänka skruvarna, Sätt skruvarna minst 50 mm från ändträ och 

minst 15 mm från sidan för att minska risken för sprickor, för att klara det kan man 

behöva sätta dubbla reglar eller t.ex. lägga en regel ovanpå den stående. 

Kapas trallen skall ändträet behandlas med träskyddsmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Behandling 

Behandling av trallen är inget krav för beständigheten men kan minska risken för sprickor 

mm. 

På brun och grå trall är behandling ett krav för att behålla färgen, vi rekommenderar Protims 

träoljor, dessa kan med fördel användas så snart som möjligt efter att däcket är färdigbyggt. 

Se till att trallen är ren och att ytan inte är blöt när oljning görs. 

Färgvariationer på virket är naturligt och kommer med tiden att jämnas ut.  

Allt virke kommer med tiden att bli vädergrått, detta beror på att solen bleker ytan och det 

innebär att skuggiga partier inte grånar lika fort som de partier som har sol hela dagen, Grönt 

impregnerat trä går från en grön färg till en gyllenbrun ton för att sedan bli vädergrå. 

Brunimpregnerad bleks ganska fort till en grå-brun färg om den inte oljas med en 

pigmenterad olja. 

Grå trall kan i vissa fall gå från grå till gul aktig färg för att sedan bli vädergrå. 

 

Ansvar och reklamation 

Brister på kvalitet, skador mm skall reklameras innan montering eller kapning, reklamation 

efter montering eller kapning godkänns inte.  

Avvikelser som beror på felaktigt handhavande, lagring, montering eller efterbehandling, 

betraktas inte som skäl för reklamation. 

Reklamationer beroende på den 20 åriga rötskyddsgarantin hanteras enligt Svenska 

Träskydds Föreningens instruktioner. 

Varor som reklamerats skall hanteras som fullgod vara tills återförsäljaren behandlat 

reklamationen. 

 


