
MFT System til skjult montage er beregnet til 
montering af standard Royal-/trykimprægneret, 
varmebehandlede terrassebrædder, lærk osv. 
Brug MFT Terrasseskrue til skjult montage af ter-
rassegulvet. Skruen er specielt tilpasset til mon-
tering i siden af terrassebrættet sammen med 
MFT montageværktøj og TX15 specialbits. Skruen 
er lavet af rustfrit syrefast stål A4. Under hovedet 
er der et gevind, som skaber høj klemmekraft 
mellem gulvet og brættet. Det cylindriske hoved 
giver en minimal synlig indgangshul i terrasse-
brættet. 

Skruerne monteres nemt i siden på
terrassebrættet, således at skruerne bliver skjult. 
Dertil bruger du et specialtilpasset montageværk-
tøj og bits. Skruerne har en unik borspids, hvor-
for forboring undgås. En af de store fordele ved 
skjult indfæstning er, at skruerne er lette at skrue 
ind og montageværktøjet gør, at du ikke skruer 
for langt og ødelægger træet. Værktøjet sørger 
også for ens afstand mellem terrassebrædderne. 

Følg altid træleverandørens monterings-/ 
lægningsanvisning, angående afstand mellem 
hvert terrassebræt. 

Brug afstandsstykker som medfølger (2 stk.),  
som giver mulighed for 3,0/4,0/5,0 eller 6,0 mm 
afstand mellem terrassebrædderne.

Enkel montering med

MFT SKJULT INNFESTNING

SKJULT
MONTAGE

Fordi alt hænger sammen 

Nem montering med

MFT SKJULT MONTAGE
Ikke egnet til hårde træsorter.
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Til brætbredde: 110 - 155 mm

Afstand mellem brædderne: 2,5 - 6,0 mm

Monter din terrasse  
uden synlige skruer!



Varenr. Dimension

400001 Værktøj incl. bits og 2 afstandsstykker

420000 Bits TX15 x 100 mm

400010 Afstandsstykke 3,0/4,0/5,0/6,0 mm

500300 4,8 x 60 mm

500301 4,8 x 75 mm

Fordi alt hænger sammen 
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MONTERINGS-
ANVISNINGER:

Fastgør skruen med den specialdesignede 
TX15 bits. Når bitsen stopper mod  

montageværktøjet, så er monteringen fær-
dig, og skruen har korrekt montagedybde.

110 - 155 mm

2,5 m
m
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--------

Fastgør montageværktøjet. 
Sæt en skrue i hvert monteringshul.

 

Bræt (D x B) Skruelængde Skrue m²

28 x 120 mm 60 mm 32 stk. cc60

28 x 145 mm 60 mm 27 stk. cc60

34 x 145 mm 75 mm 27 stk. cc60

Forbrugstabel & Skruelængde

I alle terrassebrætsamlinger må der lægges en støttereglar 
på bæreremmen, så skruerne får tilstrækkelig fæste inde på 
terrassebrættets kant

NB! 

Når begge skruer er monteret, fjernes
 værktøjet og montagen er færdig.

Til brætbredde:

Afstand:

1.

2.

3.


