
INSTALLASJONSGUIDE OG GARANTIINFORMASJON

Merk: Før du begynner installasjonen, vennligst besøk camofasteners.com/installa-
tion for beste praksis.

INSTALLER DECKING IN HALF TIME

FOR ANY ANGLED INSTALL

NORWEGIAN REV. 8/19/19



Feste det første brettet og det siste brettet: Fest det første brettet langs huset eller på utsiden 
av dekk. Ved ansiktsfasthet med riktig skrue for dekkmaterialet i hver bjelke.

TIL BRUK MED FELLET 90 ° DECKING PATTERN

1. På utsiden av det 
installerte startbrettet, 
legg ganske enkelt 
EDGECLIPTM på bjelken, 
slik at klemmene "beina" 
klemmer seg godt og hold 
klemmen på det installerte 
startbrettet, legg ganske 
enkelt EDGECLIPTM på 
bjelken slik at "benene" 
av klemmen for å ta tak i 
gjengen og hold klemmen 
på plass.

2. Legg EDGECLIPTM på 
hver bjelke langs lengden 
på brettet.

3. Du er nå klar til å skyve 
ditt neste bord opp mot 
EDGECLIPs mellom de to 
brettene.

4. Hold det nye kortet 
tett på plass, skru ned alle 
klipsene mellom platene. 
Bruk den gule Never-
MissTM Guide (vist her) 
inkludert, for perfekt 
å koble sjåføren med 
skruehodet for raskeste 
installasjon.

5. Følg samme prosess for 
hvert dekkbrett.

På samme tid skyver du 
metallskinnen i sporet av 
dekkplaten. Ingen behov 
for å forhåndsinnstille 
skript i glede. 
Klippet vil nå stå fast 
på plass



Feste det første brettet og det siste brettet: Fest det første brettet langs huset eller på utsiden 
av dekk. Ved ansiktsfasthet med riktig skrue for dekkmaterialet i hver bjelke.

TIL BRUK MED ANGLED DECKING PATTERN

1. På utsiden av det 
installerte startkortet, 
klyver du bare "vingene" 
på EDGEXCLIP™ sammen 
og skyver klemmen inn 
i sporet.

2. Plasser EDGEXCLIPTM i 
hver bjelke langs lengden 
på brettet.

3. Du er nå klar til å skyve 
ditt neste bord opp mot 
EDGEXCLIPs mellom de 
to brettene.

4. Hold den nye platen 
tett på plass, skru ned alle 
klipsene mellom brettet. 
Bruk den gule Never-
MissTM Guide (vist her) 
inkludert, for perfekt 
å koble sjåføren med 
skruehodet for raskeste 
installasjon.

5. Følg samme prosess for 
hvert dekkbrett.

Vingene" på klippet vil 
utvide, holde klippet på 
plass.Ingen behov for å 
forhåndsinnstille skript 
i glede.



INSTALLERING AV EDGECLIPTM ELLER EDGEXCLIPTM MED 

Sett alltid en dobbeltbøyle på 
stengeleddene. Bruk et eget 
klipp for å sikre hver brettende.

Følg instruksjonene til dekk-
plattformen din for slutt-til-
ende brett gapping avstand for 
å tillate utvidelse og sammen-
trekning på denne felles. 

Når platene er plassert riktig, 
plasser klipsene i brettsporet, 
midtstilt på bjelkene på begge 
sider av platene og skru fast 
skruene for å holde klipsene på 
plass til neste parallelle bord 
er på plass og skru deretter 
skruene helt fast.

Du trenger 4 klipper for hver 
rumpeledd. 
Fjern bare avsnittsbenene av 
EDGECLIPTM eller vingene av 
EDGEXCLIPTM slik at klipsene 
kan sitte side om side på de 
dobbelte bjelkene.

Hvor mange klipper trenger du?

JOIST SPACING (ON CENTER)
ANTALL KLIPPER TRENGERT

50 SQ. FT. 100 SQ. FT. 200 SQ. FT. 

12 in. 117 233 466

16 in. 90 180 360

24 in. 59 117 234



FJERNE OG BYTE ET DEKKORD - FOR HVER KLIPP

1. EDGECLIPTM og EDGEXCLIPTM 
gjør det enkelt å fjerne eller 
erstatte et brett. Begynn med å 
støtte alle skruene ut av bjelken 
som holder brettet.

"2. Trekk opp på brettet og det 
kommer lett ut av posisjon. 

3. Rengjør eventuelle klips som 
er igjen på bjelkene, og legg det 
nye dekkplaten på plass uten å 
ha noen klips på plass.

4. Telle antall klipp som trengs, 
og ta av begge bein eller vinger 
på hvert klipp.

5. Ta klippet (skruer og tapper) 
og fra brettenden, skyv ned 
sporet og plasser et klipp over 
hver bjelke.

6. Gjenta for alle bjelkene og 
fest godt på plass med Nev-
er-MissTM Guide.



GARANTI

CAMO® CLIPS (UNIVERSAL HIDDEN FASTENERS), CAMO® EDGECLIPTM OG 
CAMO® EDGEXCLIPTM BEGRENSET GARANTI

Hva denne begrensede garantien dekker; Dekningsperiode. NNC garanterer til 
den første detaljhandler at CAMO® Clips, EdgeClipTM eller EdgeXClipTM ("Produk-
tet") vil være (1) fri for feil i materiale og utførelse for produktets levetid, og (2) 
er garantert mot rust og korrosjon for livet til prosjektet der produktet først blir 
brukt. NNC vil erstatte et defekt produkt uten kostnad, inkludert fraktkostnader for 
erstatningsprodukt, underlagt begrensningene eller unntakene i denne begrensede 
garantien.

I tillegg, hvis CAMO® Clips, EdgeClipTM eller EdgeXClipTM, installert i samsvar med 
gjeldende byggekoder, lover, regler og forskrifter, og CAMO®- og dekkplattform-
produsenters installasjonsinstrukser og aksepterte byggepraksesser, forårsaker 
dekkplattformsproduktet å mislykkes, NNC erstatter skadet dekselkortet uten 
kostnad. Dette erstatter ikke noen garanti for dekkplattformsproduksjon, gjelder 
ikke i tilfeller der feil eller skade ikke utelukkende skyldes Produktet, og er under-
lagt begrensningene som er beskrevet nedenfor. Denne begrensede garantien 
gjelder ikke hvor skaden til dekkplattformsproduktet helt eller delvis kan tilskrives 
feil installasjon av enten dekkplattformen selv eller CAMO® Clips, EdgeClipTM og 
EdgeXClipTM. Dette er din eneste og eksklusive løsning for eventuelle produkt-
defekter. NNC påtar seg intet ansvar for å bekrefte at noe produkt er egnet for et 
bestemt formål, og hver tilsiktet bruk av et produkt må vurderes og godkjennes av 
kvalifiserte fagpersoner. Denne garantien kan ikke overføres.

For å se gjennom hele CAMO® Clips (Universal Hidden Fasteners), CAMO® EDGE-
CLIPTM og CAMO® EDGEXCLIPTM Limited Warranty, vennligst besøk camofasten-
ers.com/warranty-clips.



NATIONALNAIL.COM

ELLER KONTAKT OSS PÅ: 
INFO@CAMOFASTENERS.COM

@CAMODECKFASTENERS

CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

@CAMOFASTENERS

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV: 
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER


