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Montering
Hur man installerar Boardwalk plattor på sin befintliga betong uteplats, balkong, altaner,
Bastu, källargolv, mässgolv.

Underlaget
Om du lägger ut plattorna över befintlig betong uteplats, så behövs nästan inga
förberedelser. Så länge betongen inte har några stora sprickor med en för ojämn yta, 
bara sopa av området med en kvast.

Verktyg 
Du behöver inte några speciella verktyg - bara ett måttband, vass kniv, skruvmejsel 
och handsåg (endast om du behöver bearbeta plattorna vid kant montage eller för att 
passa runt rör etc.). Du behöver inget lim spik eller skruv, allt material du behöver finns 
inuti varje låda plattor. 

Designa din uteplats
•Mät ytan som skall täckas och beräkna hur många plattor du behöver. 
(varje platta omfattar 0,09kvm)
•Börja lägga plattorna från ena hörnet av det område som skall täckas. Placera den 
första plattan i position och sedan lås den intilliggande plattan på plats genom att 
trycka ner den i låssystemet. 

•Fortsätt lägga plattorna på detta sätt tills hela området är täckt och alla plattor är 
ordentligt låsta på plats för varje angränsande platta. Olika mönster är 
fullt möjligt efter egen design. 
•Att montera runt rör, stolpar eller hörn, bara såga ut önskad form från plattan med en 
sticksåg eller fogsvans och låsa plattan på plats. Att göra en mall av kartong i samma 
storlek som plattan gör uppgiften ännu enklare och undviker eventuella 
fel i bearbetningen. Några skruvar bör ersättas på lämpliga punkter i den återstående 
delen av plattan för att säkerställa att alla stavarna är ordentligt fastsatt i basen. 
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Skötsel och rengöring
Alla Boardwalk produkter är utformade för att ge år av njutning med minimalt underhåll.

Få bort eventuellt löst smuts, borsta ytan på plattorna eller tvätta rent med vatten och 
svamp. Ett milt rengöringsmedel får användas vid behov. Eventuellt skräp mellan 
plattorna kan tas bort med en dammsugare vid behov. Kan också spolas av med 
vattenslang högtryck eller demonteras för att rengöra under.

•Försiktighet bör vidtas för att undvika tunga eller vassa föremål att falla på plattorna, 
"Fötterna" på stolsben eller bordsben bör skyddas om de placeras 

direkt på den belagda ytan. 

•Om någon platta blir skadad eller trasig, bör plattan tas bort omedelbart för att 
förhindra eventuell personskada. 

•Medan plattor är avsedda att eliminera vattensamlingar, bör försiktighet 
iakttas när man går på plattorna i vått väder pga. halka. 
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