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Instruktionsblad
Förberedelser:
1. Avlägsna eventuell matta & limrester
2. Lackad yta måste ruggas upp med sandpapper 60 för god vidhäftning av limmet.
3. Eventuella ojämnheter spacklas upp med elastiskt spackel (Plastic Padding Elastic).
4. Avlägsna eventuella uppstick som framkantslister och dylikt.
5. Mät tjockleken på befintligt steg för att ta reda på vilken framkantslist som krävs.
6. Dammsug efter slipningen
7. Åtgärda knarr, se nedan.
OBS ! Ovanstående gäller för såväl plan- som sättsteg.
Målning av vangstyckena rekommenderas innan de nya ytskikten i trappan monteras.

Knarr i trappan:
Åtgärder mot knarr i befintlig trappa bör avhjälpas innan montaget av trapprenoveringen påbörjas.
Knarrar trappen mest på morgonen?
Se då till att vangstycket verkligen sitter i väggen/väggarna, ev. komplettera.
Öppen trappa som alltid knarrar?
Lätta på skruvarna till barnsäkerhetslisterna som oftast sitter under steget, är de stumt skruvade kan
knarr uppstå av detta. Sätt eventuellt en plastbricka mellan trappstegets undersida och barnsäkerhetslisten
och skruva tillbaka listen.
Stängd trappa som alltid knarrar?
Oftast är det sättstegen som knarrar. Om baksidan av trappan är möjlig att nå gör följande steg för steg;
Spänn isär steget på framsidan 2 mm, börja nerifrån. På baksidan under det isärspända steget skruvas en
kvartsstav el. dylikt i både undersidan av steget och baksidan av sättsteget. Upprepa denna procedur
i hela trappan.
Gammalt lim.
Gammalt lim kan orsaka knarr där trappsteget är infräst i vangstyckena. Skär runt stegen med en bladkniv.
Obs! var försiktig så att ni inte slinter.
Innan renovering kan man gärna skrå-skruva stegen in i vangstyckena, så att trappan dras samman.

MS polymera lim som vi rekommenderar: Casco superset.
Denna typ av lim används på plan- och sättstegsytor. Stränglimning eller utläggning med räfflad spackel.

Monteringsanvisning
1.
Golv på övre plan

Tag en framkantslist, utan urfräst spår för plansteg.
Skruva fast listen i nivå med golvet på övre plan. ESSVE
Cutters Universal 4,0x40 mm el. dylikt rekommenderas.
Skruva ej närmare än 50 mm från listens ändar då sprickor
kan uppstå. Sätt sedan skruvar var 10:e-15:e cm.
Förborrning rekommenderas.
TIPS: kapa alltid list + täcklist samtidigt så att vinklar
och längd blir exakt samma.

2.

Fortsätt sedan nedåt med nästa framkantslist. Montera
den först provisoriskt med ett par skruv och mät sedan
in plansteget med en trappstegsmätare. Kom ihåg att
plansteget skall sticka ut några millimeter i bakkant på
öppna trappor. Detta för att den skall passa in i spåret
på bakkantslisten.

3.

Kapa plansteget och provmontera. Gör sedan likadant
med sättsteget om det är en stängd trappa. Var noga med
att lämna ett par millimeter längst in på plansteget där det
möter det gamla sättsteget, och längst upp på det nya
sättsteget där det möter undersidan av ovanliggande steg.
Detta tillåter träet att röra sig.

4.

När du sedan slutgilitigt monterar plansteg och sättsteg
skall lim av MS polymer typ apliceras i strängar med 3-4 cm
mellanrum eller med en "spackelkratta" på det gamla steget.
Denna typ av lim tillåter träet att röra sig lite grann i
trappstegets djupled.

Monteringsanvisning
5.

Lägg vitlim/trälim (= stum fog) på framkantslisten.
Montera plansteg och framkantslist. Placera tyngder
på plansteget. Framkantslisten och plansteget pressas
ihop med tvingar.

6.

Om det är en öppen trappa skall bakkantslisten monteras.
Se till att lämna några millimeters mellanrum mellan skivan
och spåret i bakkantslisten så att träet kan röra sig.

7.

Om trappan är sluten (med sättsteg) monteras det
tillkapade sättsteget ovanpå planstegsskivan. Man bör
se till att få tryck i nederkant på sättstegsskivan. För att
få tryck i överkant kan man sätta kilar mellan den nya
framkantslisten och sättstegsskivan.

8.

När alla steg och lister är monterade skall täcklisterna
placeras på både fram- och bakkantslister för att
dölja skruvarna. Använd trälim.Täcklisternas rundade
kanter skall vändas inåt (mot skruvarna).
LYCKA TILL!

Viktigt att veta:
1. Skivorna är stämplade på baksidan.
2. Trä är ett levande material och ändrar sig efter bl.a. luftfuktighet.
3. Använd alltid den fabriksfrästa 4 kanten på plansteget mot framkantslisten. Den "avfrästa"
kanten skall vara uppåt, så att fasningen spänner fast i framkantslisten.
4. Mellan vangstyckena får planstegsskivan gärna glipa 1 mm för att undvika att den ligger i
spänn (knarr). Glipan kan fyllas med latexfog i lämplig färg om så önskas.
5. Använd endast sättlim av MS Polymer typ. Vatten- eller lösningsmedelsbaserat sättlim kan
orsaka träresning och sprickor.

Efterbehandling:
Trappan skall behandlas med golvolja eller golvlack. C.a. 2-3 månader efter grundoljning bör trappan
underhållsoljas. Upprepas vid behov normalt c.a. 1-2 gånger per år. Björk oftare.

Skötsel:
Torrstädas d.v.s. torkas med lätt fuktad trasa. Använd sparsamt med rengöringsmedel. Oljning av trapp
bör ske enligt golvoljetillverkarens rekommendationer.

Trappans delar:

Trappnos/
Framkantslist
Plansteg

Vangstycken

