
Så här gör du! 
- steg för steg
MÄTNING
Mät upp din trappa steg för steg och fyll i tabellen nedan. Glöm inte att 
även mäta upp bakkantslist om du har en öppen trappa eller sättsteg 
om du har en stängd trappa. Välj träslag/färg och fyll sedan i antalet 
steg och tillbehör i tabellen. För bästa slutresultat, var noggrann när du 
mäter din trappa.
Planstegets djupmått i broschyren är mätt från stegets insida.

Så här mäter du stegytans längd och djup på de
snedskurna stegen om du har en svängd trappa. 

L AGRING
OBS! Trästegen ska lagras i rumstemperatur minst 24 timmar innan montering. Undvik att lagra trappstegen på golvvärme. 
Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering. 
Den relativa luftfuktigheten (RF) ska ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20°C före, under och efter monteringen.

GRUNDARBETE
• Om man väljer att limma plansteget på linoleum- eller nålfiltsmatta ska mattan sitta fast ordentligt i underlaget. Trä eller målade ytor      
   måste ruggas/slipas så att limmet får ordentligt fäste. Gammalt lim ska skrapas bort så att det blir trärent. Plastmatta samt kork-o-plast med  
   ett övre plastskikt ska rivas. Installation direkt på betong eller ståltrappor avrådes. Heltäckningsmattor ska alltid rivas. Vid rivning ska
   eventuell gammal fram/bakkantlist jämnas till.
• Ytan ska vara torr, ren och jämn.

MONTERING
A l lmänt
• Använd alltid sättsteg till stängd trappa samt bakkantlist till öppen trappa.
• Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och den nya listen får kontakt och bra fäste.
• Montera stegen med monteringslim av typen MS-Polymer. Se till att de nya stegen sitter i press under limmets härdningstid. Använd tyngder  
   eller tvingar. En limpatron räcker till ca 2 steg.
• Foga gärna sidorna samt slutolja alltid grundoljade steg efter installationen.
Trä
• När du använder bakkantslist ska du lägga till 6 mm på plansteget när du använder våra 12- eller 15 mm-steg. 
• Plansteg med dubbel trappnos, Stairfix 1600 mm och hela Stepkit-sortimentet, kan delas och du får vanligtvis ut två trappsteg av ett plansteg.
• Skarvdel används till extra djupa steg i Stairfix-sortimentet. Baksidan av Starifix-planstegen är spårfrästa för att underlätta sammanfogning  
   med hjälp av lamellkex eller monteringslist. Placera ut kexen med ca 20 centimeters mellanrum.
• Montera stegen omgående efter tillsågning.
• Efter montering oljas stegen in med t.ex. Golvolja Tilja eller Duris Oljevax-kit Supercote. Arbeta in oljan i träytans fiberriktning med det röda     
   slipblocket, Slipkit, eller det som medföljer i Oljevax-kitet.
Lamina t
• När du använder bakkantslist så ska du lägga till 4 mm på plansteget.

SKÖTSEL
• Undvik väta samt starka rengöringsmedel på trästegen. Använd helst torra städmetoder. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk eller  
   mikrofiberduk kan göras vid behov och i vattnet kan man ha några droppar milt syntetiskt neutralt rengöringsmedel, helst golvsåpa (absolut        
   ej grönsåpa) anpassat för trägolv.
• Underhåll oljade produkter genom att olja in stegen med Golvolja Tilja eller Duris Oljevax-kit Supercote årligen eller efter behov så håller sig  
   er nya trappa fin år efter år.
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Mät noga och fyll i nedan!
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