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TERRASSE

RENGØR
ubehandlet træ, som fx træhavemøbler og terrasser

M

øbel- og Terrasserens er udviklet til grundrengøring
af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet
opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal
overflade for efterfølgende behandling.

Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk
varme.

IMPRÆGNER
og BESKYT
mod vand og smuds

U

behandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina.
Den kan du nu bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Løsningen
er Udendørs Træimprægnering, som er ideel til imprægnering af
ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Udendørs Træimprægnering giver en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder samtidig træets patina, de den ikke
tilfører farve til træet.

vådt. Brug gerne en haveslange.

Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. For at
opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen en let
slibning efterfølgende, så træet er helt glat og behagelig at gå på.

2 Bland Møbel- og Terrasserens med vand i et blandingsforhold

1 Ryst dunken omhyggeligt.

1 Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende

fra 1:2 til 1:10, alt efter hvor snavset træet er.

3 Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte. Lad rensen virke i 5 minutter.

4 Skrub på langs af træet med en stiv børste eller kost, indtil overfladen er ren.
5 Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i 24-48
timer. Træet skal være helt tørt, inden efterbehandling med Udendørs Træimprægnering. Ønskes en helt glat overflade kan en
eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet med korn 180-240
inden behandling med Udendørs Træimprægnering.

Indkøbsliste
- Møbel- og Terrasserens
- Udendørs Træimprægnering
- Olieapplikator
- Sandpapir

2 Påfør Udendørs Træimprægnering med Olieapplikator, sprøjte
eller pensel. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt.
Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca. 10-15 cm fra
overfladen.

3 Lad træet tørre. Udendørs Træimprægnering opnår først sin fulde
beskyttelse efter 2-4 dage.
Du kan med fordel genbehandle overfladen 1-2 gange årligt for at
opnå den mest optimale beskyttelse.
Bemærk: Overflader behandlet med Udendørs Træimprægnering
kan ikke overmales eller olieres, og bør derfor slibes og afrenses
med Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens, inden træet behandles
med Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv eller lignende.
Kan også anvendes til andre udendørs, sugende overflader som fx
fliser, beton og sten.

Et eksempel på den tydelige
effekt imprægnering har. Den
øverste grå del af terrassen
er behandlet med Udendørs
Træimprægnering, hvorimod
den nederste del af terrassen
er ubehandlet. Den brune farve
skyldes, at det ubehandlede træ
suger al vand og fugt til sig.

