
BANDAD TRALLSKRUV (DOLD OCH KLASSISK TOPPSKRUVAD)

• Använd inte en slagskruvdragare.
• Sätt skruvdragaren på det högsta möjliga vridmomentet
• Använd det färgmatchade Dold-, Clips- eller Topp-munstycket med det färgband på 

de medföljande bitsen. Gult TX15 bits till Dold och Clips, Svart TX20 till toppskruvning.
• Placera bitset mot skruven genom att trycka skruvdragaren nedåt innan 

vridmomentet på skruvdragaren startas och installationen genomförs.
• Skruven ska alltid installeras med full fart på skruvdragaren.
• Munstyckena för Dold- och Toppskruvning ska placeras rakt mot brädan för ordentlig 

installation.
• Låt skruven göra arbetet. Placera ett jämnt tryck mot DRIVE™-handtaget och lätta in i 

att låta skruvdragaren arbeta in skruven i virket.
- Med Dold skruv kan för mycket tryck på verktyget förhindra skruven från att gänga 
in i materialet. Vilket kan göra att skruven glider vid installation av komposittrall eller 
går av vid installation av trävirke.

• Dra upp skruvdragaren ordentligt efter varje skruv för att mata nästa skruv i position.

INSTALLATION AV (EDGECLIP™ ELLER EDGEXCLIP™)

• Använd inte en slagskruvdragare - endast skruvdragare med möjlighet till justering av 
styrka/vridmoment.

• Ställ in skruvdragaren på 1/3 av maximal styrka.
• Placera bitset mot skruven genom att trycka skruvdragaren nedåt innan vridmomentet 

på skruvdragaren startas och installationen genomförs.
• Skruven ska alltid installeras med full fart på skruvdragaren.
• Använd EDGECLIPS™ och EDGEXCLIPS™ mellan två trallbrädor och Starter Clips på 

utsidan av av varje kant på första och sista brädan.
• Installera flera däckbrädor och clips samtidigt. Tryck ihop däckbrädorna så de är jämnt 

fördelade och följ dessa steg:
1. Installera clips på varannan till var tredje regel på den yttersta brädan, det 

kommer hålla de inre brädorna på plats och den yttersta brädan från att 
tippa uppåt.

2. Installera alla clips mellan innerbrädorna, och installera sedan resten av 
clipsen på ytterbrädan.

3. Följ stegen ovan för att säkert installera nästa grupp av trallbrädor.
• Bryt av benen på EDGECLIP™ om de är synliga efter installation.
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