
DOLT TRALLMONTAGE
FÖR PROFFSEN

EDGEFAST
4–5 GÅNGER SNABBARE



EDGEFAST är ett nytt, snabbt, system för att trallbygge. Systemet består av en 
spikpistol, som låter dig fästa två spik i en och samma rörelse. Metoden ger 
stor tidsbesparing, enligt våra labb-tester är EGDGEFAST hela 4–5 gånger 
snabbare än traditionell toppskruvning.

De medföljande distansbrickorna säkerställer att du alltid har perfekt avstånd 
mellan brädorna. 

Dolt trallmontage. 
På det snabba sättet.

EDGEFAST
4–5 gånger snabbare än toppskruvning.
Inga stickor eller sprickor.
Dolt montage ger snyggare trall.
Ett system för proffs.
Snabbt, snyggt och enkelt.

Eftersom spiken fästs i sidan av brädan blir montaget dessutom helt utan 
synliga skallar, vilket ger ett lyxigt intryck. Snabbt, snyggt, enkelt och tack 
vare de dolda spikarna: flisfritt!

EDGEFAST är ett system för proffs som lägger många trädäck varje säsong, 
där tidseffektivitet och snyggt slutresultat är högsta prioritet.



!

LADDA PISTOLEN
EDGEFAST kan laddas med upp till 100 spik åt gången (4 strip med 25 spik i varje), vilket 
räcker till drygt tre kvm trall. Spik finns i ytbehandlingarna C4 och Rostfri A2. EDGEFAST 
spiken är limmad på ena sidan, se därför till att hålla spiken med den limmade sidan uppåt 
så undviker du att den viker sig.

ANSLUT TRYCKLUFTEN
Håll inte basplattan nedtryckt när verktyget är anslutet till kompressorn. Kontrollera alltid 
lufttrycket innan du ansluter kompressorn till verktyget. Verktyget har ett maximalt 
driftstryck på 6–8 bar, börja med lågt tryck och arbeta dig uppåt tills spiken sitter perfekt  
i brädan.

MONTERA DISTANSBRICKOR
Innan du startar montaget placera en distansbricka i verktygets basplatta, disansbrickan 
ser till att du får korrekt mellanrum mellan trallbrädorna. Tryck in den svarta piggen (vid 
orange pil) för att föra in brickan. Distansbrickor med avstånd 0-6 mm medföljer spik- 
pistolen (0 mm är endast för panel inomhus). Följ rekommendationer från Svenskt Trä för 
att säkerställa korrekt mellanrum mellan trallbrädorna.  

SÅ HÄR 
FUNGERAR  
EDGEFAST

Tänk på att EDGEFAST är en spikpistol och ska hanteras med samma 
försiktighet som andra spikpistoler. Rikta aldrig verktyget mot dig själv 
eller någon annan när lufttillförseln är ansluten. 



PLACERING OCH MONTERING 
AV SPIKEN 

1. Placera verktyg och distansbricka mot 
första trallbrädan. 
 
2. För in nästa bräda mot andra sidan 
av distansskivan, så att distansskivan 
hamnar mellan de två brädorna. 

3. Vrid ner verktyget så långt det går mot 
dig. Tryck ner verktyget mot brädan för att 
släppa säkringen. Håll i brädan och tryck på 
avtryckaren för att fästa första spiken.  

4. Vrid sedan över verktyget så att änden 
på magasinet pekar uppåt. Tryck ner mot 
brädan och tryck på avtryckaren för att 
fästa andra spiken.  

Se till att basplattan alltid ligger plant mot 
trallen när du monterar. 

För bäst resultat, montera ej när virket är 
nyimpregnerad/blöt, dvs med ett RH-
värde över 20%.

SKARVNING AV TRALL
Vid skarvning av trallen skall det alltid salas på en spikregel. Trallbrädorna placeras 
sedan över varsin regel enligt bild ovan. Det säkerställer att spiken får tillräckligt med 
fäste i virket och undviker att spiken hamnar för nära ändan på brädan.

• Skjut om möjligt in spiken i centrum av regeln.
• Skjut inte flera gånger på samma ställe.
• Sätt en spik vid varje regel
•  Börja alltid med en låg lufttrycksinställning och öka på tills du får perfekt resultat. 
•  Rätt monterat ska spikhuvudet vara i nivå med brädan, eller ca 2 mm lägre. Om in-

fästning sticker ut från trallbrädan, använd körnare och hammare för att justera.

TÄNK PÅ:

1.

MONTERA FÖRSTA TRALLBRÄDAN
Om första brädan sitter nära väggen så rekommenderar vi att du 
fäster in den med toppskruv, t ex ESSDECK Max. Se till att brädan 
kommer helt rakt. 

Observera!  
EDGEFAST kan ej användas på virke tjockare än 28 mm.

3.

2.

4.



Alla uppgifter ovan anges i enlighet m
ed vid tiden för upprättandet kända fakta och inform

ation. Angivna uppgifter kan kom
m

a att ändras utan vidare notifiering.  
All rådgivning som

 läm
nas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för läm

nad rådgivning. Det är alltid kundens 
ansvar att, på egen risk, besluta om

 val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.

4–5 gånger  
snabbare
än toppskruvning.  

Och snyggare resultat!

Ingen synlig spik 
 ger snyggare trall.

Inga stickor  
eller sprickor


