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Observera: Innan du börjar monteringen, besök camofasteners.com/installation för 
bästa praxis.
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Att fästa den första brädan och sista brädan: Säkra den första brädan längs huset eller på utsi-
dan av trallen. Genom fästning med lämplig skruv för trallmaterialet vid varje bjälklag.

FÖR ANVÄNDNING MED VANLIGA 90° TRALLMÖNSTER

1. På utsidan av din 
monterade första bräda, 
placera helt enkelt 
EDGECLIPTM på bjälklaget 
så att "benen" på clipsen 
tätt tar tag i bjälklaget 
och håller clipsen på 
din monterade första 
bräda, placera helt enkelt 
EDGECLIPTM på bjälklaget 
så att "benen" på clipsen 
tätt tar tag i bjälklaget och 
håller clipsen på plats.

2. Placera EDGECLIPTM 
vid varje bjälklag längs 
längden på brädan.

3. Du är nu redo att skjuta 
upp din nästa bräda mot 
den EDGECLIP som sitter 
mellan de två brädorna.

4. Samtidigt som du håller 
den nya brädan tätt på 
plats, skruva ner alla clips 
mellan brädorna. 
Använd den gula 
Never-MissTM-Guiden 
(visas här) som ingår, för 
att perfekt föra skruvbits 
med skruv på rätt plats för 
snabbast montering.

5. Följ samma process för 
varje trallbräda.

Skjut samtidigt metallkilen 
in i spåret på trallbrädan. 
INGET BEHOV AV ATT 
FÖRSKRUVA SKRUVEN I 
BJÄKLLAGET. 
Clipsen sitter nu stadigt 
på plats



Att fästa den första brädan och sista brädan: Säkra den första brädan längs huset eller på utsi-
dan av trallen. Genom fästning med lämplig skruv för trallmaterialet vid varje bjälklag.

FÖR ANVÄNDNING MED ALLA VINKLADE TRALLMÖNSTER

1. På ytterkanten av din 
monterade startbräda, 
kläm bara ihop "vingarna" 
på EDGEXCLIPTM och skjut 
in clipsen i spåret.

2. Placera EDGEXCLIPTM 
vid varje bjälklag längs 
längden på brädan.

3. Du är nu redo att skjuta 
upp din nästa bräda 
mot den EDGEXCLIP 
som sitter mellan de två 
brädorna.

4. Samtidigt som du håller 
den nya brädan tätt på 
plats, skruva ner alla clips 
mellan brädorna. 
Använd den gula Never-
MissTM-Guiden (visas här) 
som ingår, för att perfekt 
föra skruvbits med skruv 
på rätt plats för snabbast 
montering.

5. Följ samma process för 
varje trallbräda.

Clipsens "vingar" kommer 
att expandera och 
hålla clipsen på plats. 
INGET BEHOV AV ATT 
FÖRSKRUVA SKRUVEN I 
BJÄKLLAGET.



MONTERA EDGECLIPTM ELLER EDGEXCLIPTM PÅ STUMFOGAR

Montera alltid en dubbelbjälke 
vid stumfogarna. Använd ett 
separat clips för att säkra varje 
brädas ände.

Följ din tralltillverkares instruk-
tioner för avstånd mellan två 
brädändor för att möjliggöra 
expansion och sammandrag-
ning på denna bjälke. 

När brädorna är placerade på 
rätt sätt, placera clipsen i bräd-
spåret, centrerat på bjälklaget 
på båda sidor av brädorna och 
fäst delvis skruvarna för att 
hålla clipsen på plats tills nästa 
parallellbräda är på plats och 
dra sedan helt åt skruvarna som 
håller clipsen. 

Du behöver 4 clips för varje 
stumfog. 
Ta bara bort benen från 
EDGECLIPTM eller vingarna från 
EDGEXCLIPTM så att clipsen kan 
sitta sida vid sida på de dubbla 
bjälklagen.

HUR MÅNGA CLIPS BEHÖVER DU?

BJÄLKLAGSAVSTÅND (PÅ 
MITTEN)

ANTAL CLIPS SOM BEHÖVS

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

12 in. 117 233 466

16 in. 90 180 360

24 in. 59 117 234



TA BORT OCH BYTA EN TRALLBRÄDA - OAVSETT CLIPS

1. EDGECLIPTM och EDGEX-
CLIPTM gör det enkelt att ta bort 
eller byta ut en bräda. Börja 
med att skruva ur alla skruvar 
ur bjälklaget som håller brädan.

2. Dra upp på brädan och 
den kommer lätt upp från sin 
position.

3. Ta bort alla clips som finns 
kvar på bjälklagen och lägg den 
nya trallbrädan i position utan 
några clips på plats.

4. Räkna antalet clips som 
behövs och ryck av båda benen 
eller vingarna på varje clips.

5. Ta clipsen (skruvar och kilar) 
och från brädans ände, skjut 
ner dem i spåret och placera ett 
clips över varje bjälklag.

6. Upprepa för alla bjälklag 
och fäst clipsen ordentligt 
på plats med hjälp av Never 
MissTM-guiden.



GARANTI

CAMO® CLIPS (UNIVERSELLA DOLDA INFÄSTNINGAR), CAMO® EDGECLIPTM OCH 
CAMO® EDGEXCLIPTM BEGRÄNSAD GARANTI

Vad denna begränsade garanti täcker; Garantiperiod. NNC garanterar till den 
första köparen i detaljhandeln att CAMO® Clips EdgeClipTM eller EdgeXClipTM 
("Produkten") kommer att (1) vara fri från fel i material och utförande under pro-
duktens livslängd, och (2) är garanterad mot rost och korrosion för hela projektets 
livslängd, i vilket Produkten används för första gången. NNC kommer att ersätta 
eventuella defekta produkter utan kostnad, inklusive fraktkostnaden för Ersättning-
sprodukt, med förbehåll för de begränsningar eller undantag som ingår i denna 
begränsade garanti.

Dessutom, om CAMO® Clips, EdgeClipTM eller EdgeXClipTM som monteras i enlighet 
med gällande byggnormer, lagar, regler och föreskrifter, och CAMO® och tralltillver-
karnas monteringsanvisningar, och accepterade byggpraxis, orsakar att trallpro-
dukten inte fungerar som avsett, kommer NNC att ersätta den skadade trallpro-
dukten utan kostnad. Detta ersätter inte tralltillverkarens garantier, gäller inte i fall 
där defekter eller skador inte enbart och uteslutande kan hänföras till produkten 
och omfattas av de begränsningar som beskrivs nedan. Denna begränsade garanti 
gäller inte om skador på trallprodukten helt eller delvis kan hänföras till felak-
tig monteringen av antingen själva trallprodukten eller Camo® Clips, EdgeClipTM 
och EdgeXClipTM. Detta är din enda och exklusiva kompensation mot eventuella 
produktfel. NNC tar inget ansvar för att bekräfta att någon produkt är lämplig för 
ett visst ändamål, och varje avsedd användning av en produkt måste ses över och 
godkännas av kvalificerad yrkesman. Denna garanti kan inte överlåtas.

För att granska den kompletta Camo® Clips (Universella dolda infästningar), 
CAMO® EDGECLIPTM och CAMO® EDGEXCLIPTM begränsade garantin, besök camo-
fasteners.com/warranty-clips.
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