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1: Montage rækkefølge 
Monteringen af afvandingssystemet bør ske inden der monteres brædder/belægning på terrassen. Såfremt 

der er monteret brædder vil jeg anbefale at man starter med at afmontere brædderne. Hvis ikke man 

fjerner belægningen er det ikke muligt at montere murpap hen over samlingerne og derfor er det svært at 

garantere at løsningen vil være helt tæt. Desuden beskytter murpappet i samlingerne træet mod råd og 

man vil opnå en meget lang levetid på hele terrassens konstruktion når man monterer en afvandingsløsning 

som foreskrevet.  

1. Monter tryklister ind på siden af bjælkelaget.  

o De kan med fordel monteres inden spæret til terrassebrædderne monteres. 

2. Monter afvandingspladerne på tryklisterne med montageskruer  

o Overlap imellem afvandingspladerne tætnes med silikone (medfølger ikke) 

3. Monter asfaltpap oven på bjælkelaget 

4. Monter murinddækningen (medfølger ikke. Det anbefales af få en professionel til dette) 

5. Monter terrassebrædderne  

6. Monter tagrende og afløb (medfølger ikke) 

2: 25x50mm Tryklister 
1. 25x50mm trykimprægnerede lister opsættes på siden af bjælkelaget, med fald i hele længden. 

o Lægterne monteres så man opnår det maximalt fald. Max fald afhænger af hvor dyb 

terrassen er.  

o Husk at der skal være plads til beslag til I-bjælken under listen samt bjælkesko mod 

vægskinnen og beslag mod terrasseydersiden. (Se billede 1) 

2. Listerne fastgøres 3,5x50mm skruer pr. 1 meter på hver side af bjælkerne, og 1 på ydersiderne. 

3. Monter ikke 45x195mm bjælkelaget fast på I-bjælken før pladerne er lagt ud. 
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3: Afvandingsplader  
Afvandingspladen er 0,75 mm aluminiumsplade 1050A 

Pladernes længde lægges med overlap, så det passer med terrassens dybde 

Afstand imellem strøerne varierer mellem (CC afstand) 30-60cm og pladerne er tilpasset dette. 

Kondensdug på undersiden forhindrer at det drypper fra afvandingspladerne 

1. Afvandingspladerne ligges ovenpå tryklisterne.  

o Det nemmeste er hvis bjælkelaget er 2-5 mm bredere end bredden af pladerne. Det er 

vigtigt at strøafstanden er ens, den må max svinge 10 mm ellers bliver det ikke nemt at 

montere afvandingspladerne. Skulle afvandingspladen være et par millimeter for bred kan 

den godt trykkes ned, da den er fleksibel. 

2. Start med at ligge pladerne op i et enkelt fag, så du kan se hvor meget overlæg der skal være 

imellem pladerne for at det passer. Der skal minimum være 50 mm overlæg. 

o Man starter med at montere den plade længst væk fra muren i alle fag og arbejder sig ind 

mod muren.  

o Sørg for at der ikke er direkte kontakt imellem den inderste plade og muren – der skal være 

5 mm luft så de ikke knirker og arbejder.  

3. Det er vigtigt at der bliver lagt en silikonefuge imellem pladerne, den skal helst lægges så der er 20-

30 mm til kanten af den øverste plade. Fugen skal modvirke at vand trækker op imellem pladerne, 

den behøver ikke være 100 % tæt bare der en kant som modvirker at vandet trænger forbi.  

4. Pladerne fastgøres ned i trykimprægnerede lister med 4,8 x 35 mm lakerede skruer pr. 25 cm 

o Skruen har en neopren skive som sikrer at der ikke opstår galvanisk tæring 

5. Man kan med fordel lave en drypnæse på den yderste plade hvis man vil være sikker på at der ikke 

er tilbageløb af regnvand på undersiden af pladen. Billedet herunder viser hvordan vandet løber 30-

40 mm ind på undersiden af pladen når der ikke er lavet en drypnæse. Man laver let en drypnæse 

ved at klippe 15 mm op i pladen med en pladesaks eller skævbider og bruger en tang til at bukke 

pladen ned i ca. 45 grader. Der klippes langs de nederste bukkekanter. (Se billede 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativt lakeres undersiden af filten i en bredde af 20 cm fra bunden af afvandingspladen. 

                                    Billede Billede Billede Billede 2222 



4: Asfaltpap 
1. Oven på bjælkelaget monteres asfaltpap, gerne 23 cm bredde eller mere. (Se billede 3) 

 

Billede 3 

2. Ved terrassens yderkanten (parallel med muren) monteres efterfølgende en bane asfaltpap – det er 

vigtigt at murpappen er bred nok til at lede vandet ud i afvandingen.  

o Som det ses herunder kan man bruge en varmepistol til at forme pappet imellem strøerne 

så man er helt sikker på at vandet ledes tilbage mod afvandingspladerne.  

 

 

 

     



5: Inddækning mod mur (Medfølger ikke) 
For 100% tætning under terrassen, skal der laves en murinddækning, (optimalt lavet af blikkenslager) 

Murindækningen skal sikre at slagregn og fygesne ikke trænger ned i rummet under terrassen men i stedet 

ledes ud i afvandingen. En murinddækning vil ikke være nødvendigt i alle tilfælde men det afhænger af hvor 

tæt man ønsker rummet nedenunder terrassen.  

1. Mørtelfuge fjernes delvist (20-30 mm dybt) 

2. Selvklæbende asfalpap (wakaflex) klæbes på muren og føres min. 200 mm ud på afvandingen 

3. Zinkpladen monteres i fugen, uden på asfaltpappen  

4. Muren fuges med secolastic. 

 


