Utarbetade av TMF efter samråd med AB Trätek, Institutet för träteknisk forskning.
Transport

Trätrappor skall transporteras i täckta fordon med stor varsamhet. Lossning skall ske för
hand. Gaffeltruck eller motsvarande får ej användas.
2.

Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln samt
anmälas till speditör. Eventuellt dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7
dagar efter leveransens mottagande. Godsmotagare/kund är ansvarig för att eventuella
skador och brister anmäls enligt ovan.
3.

Lagring före montering

Lagring intill eller på byggplatsen skall ske i torr och väl ventilerad lokal. Luftfuktighet,
(RF), i lagerlokal får endast under kortare period, (< 1 dygn) avvika från luftfuktighet,
(RF), enligt klimatklasser: A – C *) enligt nedan;
A.

RF = 50  10 % trappor för inomhusbruk i uppvärmda lokaler, t > 18C

B.

RF = 65  10 %, trappor för bruk i icke uppvärmda eller tillfälligt uppvärmda
lokaler

C.

RF = 85  10 % trappor som i bruk är exponerade mot det fria

Ovanstående klimatklasser är de som kommer att anges i kommande EN‐standarder
Kommentarer; *) Aktuell klimatklass anges i kontrakt.
Vid mätning av Rf i rummet används slungpsyknometer eller likvärdigt godkänt mätinstrument.
Vid mätning av Rf på vägg eller vang används hydrometer RTU 600 eller likvärdigt godkänt
mätinstrument
I händelse av tvist anbringas mätdon i den punkt som tvisten avser.

4.

Montering

Montering av trappor kan ske först när byggfukt väsentligen ventilerats ut. D.v.s.
luftfuktighet i rum där trappa monteras in skall ej avvika från någon av tillämpliga
klimatklasser enligt ovan. Luftfuktighet i rum där trappa skall inmonteras får endast
under kortare period avvika från relevant klimatklass A – C enligt ovan. Emballage får ej
avlägsnas förrän montering skall påbörjas.
5.

Skydd av trappa i byggnad

Efter montering av trappa skyddas den under byggtiden mot smuts och mekanisk skada.
6.

Leverantörens åtaganden ‐ Garanti

Sker ej hantering, montering och skydd av trappa enligt avsnitt 1 – 5 enligt ovan kan ej
tillverkaren lämna garantier enligt säljarens leveransvillkor.
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Lagrings‐, hanterings‐ och monteringsanvisningar för träbaserade trappor.

