
TRYK 
Trykimprægneret raftehegn 
med lang holdbarhed

Minimum af vedligeholdelse

TRYK hegn



Model ”TRYK” består af trykimprægnerede cylinderdrejet 
fyrtræsrafter. Ved at benytte cylinderdrejet rafter kan de 
opsættes tæt, og derved sikre god stand mod vind og vejr 
mange år frem. Samtidig giver hegnet minimal mulighed for 
indkig og reducerer støjgener. 

Vandret montering: Sæt stolperne med max. 230 cm i in-
dermål, og gerne i special stolpebeton. Montér nederste og 
øverste rafte på alle fag. Husk altid at holde nederste rafte fri 
af jorden – ca 5 cm – således der ikke er jordkontakt. Byg 
nedefra og op. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.

Lodret montering: Sæt stolperne med max. 190 cm i in-
dermål, og gerne i special stolpebeton. Montér løsholter på 
alle fag. Husk altid at holde rafterne fri af jorden – ca 5 cm 
– således der ikke er jordkontakt. Byg fra venstre mod højre. 
Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.

Vedligeholdelse
Tryimprægnerede rafter skal ikke behandles de første 2 
år. Ønsker man imidlertid farveskift (fra den lysegrønne 
tryimprægnerede farve), eller ønsker man at bibeholde 
hegnets udseende, kan der behandles med træbeskyt-
telse straks efter opsættelsen. 

Ønsker man at male hegnet hvidt, må dette først 
ske min. 6 måneder efter opsætning, da den grønne 
imprægneringsvæske ellers - for altid - vil sive ud i det 
hvide og misfarve.

Levetid
Tryimprægnerede rafter kan - såfremt de holdes fri af 
jord - holde ca. 20-25 år.

Opsættes TRYK på egestolper sikres den længste 
holdbarhed på min. 20 år. Vælges derimod tryimpræg-
nerede stolper af fyr (NTR godkendte som min.), må 
levetiden forventes nedsat til max. 10 år.

Husk altid – valget af stolper er afgørende for 
hegnets levetid. 

Vær iøvrigt opmærksom på forhold af fx. ekstrem 
skygge, fugt, sol m.m., der kan have indvirkning på den 
totale levetid.

Størrelser og kvaliteter
Stolper - runde (rangeret jf. længst holdbarhed):
Dia 12 x (fra 270 og 300 cm) eg
Dia 12 x (fra 240 til 360 cm) tryimprægneret fyr 
 
Rafter:
Dia 5 x 220 cm tryimprægneret fyr
Dia 6 x 250 cm tryimprægneret fyr
Dia 7 x 250 cm tryimprægneret fyr

Alle stolper og rafter kan kombineres. Stolpehøjden 
afgøres af hegnets højde. Alle stolper bør graves 
ca. 80-90 cm ned. 

Stolper: Til trykimprægnerede rafter anbefaler vi stolper af 
egetræ, men gør opmærksom på at der vil være en farvenu-
ance. Ønskes samme farve som rafterne, kan der vælges 
trykimprægnerede stolper.

Søm og skruer – kun galvaniserede søm og skruer må 
bruges til opsætningen.

For info om materialer, udvalg af dimensioner m.m. venligst 
besøg www.alcatraz.dk 
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