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Lysning

Lysning

– af gulnede trælofter, paneler og karme

– møbler, køkkenlåger, vinduer, døre og andet inventar

Panelhvid

Interiør, ekstra hvid

Trælofter og -paneler vil uværgeligt gulne, hvis de ikke er blevet
ludbehandlet inden opsætning. Allerede opsatte lofter og paneler kan
lysnes, så de får en smuk nuance,
der holder resten af træets levetid.
Anbefales ikke til behandling af
trægulve.

Værktøj

Produkter

Vedligeholdelse

Følgende produkter kan bruges til
lysning af lofter m.m.: Trip Trap Panelhvid i farverne hvid og ekstra hvid.
Der anvendes 1 liter pr. 10-12 m2.

Til påføring af Panelhvid anvendes
en egnet pensel. Brug evt. en lille
rund pensel til proﬁler og kanter.
Til rengøring skal bruges plastspand
og klud eller stiv børste.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.
Den behandlede træoverﬂade kan
rengøres med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet 1:40.
Der vaskes efter med rent vand.

Til rengøring af loftet før behandling, anvendes Trip Trap Trærens.

Sådan gør du

Møbler fremstillet af lyse træsorter, især nåletræ, men også ask
og bøg vil med tiden gulne som
følge af lysets påvirkning af træets
overﬂade, hvis det ikke er blevet
ludbehandlet inden brug. Nyt eller
mørkt træ kan lysnes, så det får en
smuk nuance og en rengøringsvenlig overﬂade. Trip Trap Interiør kan
bruges på ubehandlet eller lakeret
inventar, døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler. Anbefales ikke
til behandling af trægulve samt
loftpaneler.

Til rengøring af træet før behandling anvendes Trip Trap Trærens.
Der må ikke være spor af snavs
eller fedt på kluden.

Produkter

Den behandlede træoverﬂade kan
rengøres med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet 1:40.
Der vaskes efter med rent vand.

Følgende produkt kan bruges til
lysning af møbler m.m.: Trip Trap
Interiør, ekstra hvid. Der anvendes
1 liter pr. 8-10 m2.

Værktøj
Tidligere behandlede overﬂader
skal slibes grundigt med sandpapir
korn 120-180. Til påføring af Interiør anvendes en god pensel eller
korthåret ﬁltrulle. Til rengøring skal
bruges plastspand og klud.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Vedligeholdelse

Træet skal være rent, tørt og
afrenset.
1. Vask med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet
1:40. Vask efter med rent vand.
Tidligere lakerede overﬂader
afrenses/afslibes for dårligt hæftende lakker. Det anbefales at
udføre en mindre prøve-behandling på et mindre synligt sted for
at vurdere resultatet.
2. Panelhvid omrøres grundigt før
og under brug. Spande med
forskellige batchnumre (se
underside) blandes for at undgå
nuance- og glansforskelle.
3. Produktet påføres med pensel i
et jævnt dækkende lag. Stryg
altid langs med træets åretegning. Undgå at påføre mere end
2-3 brædder af gangen i træets
længderetning i ca. en armlængde. Det anbefales at færdiggøre
2-3 brædder ad gangen for at
undgå synlige overlapninger.
4. Panelhvid er støvtør efter ca.
2 timer ved 20°C.
5. Om nødvendigt, kan behandlingen med Panelhvid gentages
efter ca. 4 timer.

4

Sådan gør du
Træet skal være rent, tørt og
afrenset.
1. Vask med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet
1:40. Vask efter med rent vand.
Tidligere lakerede overﬂader skal
slibes grundigt med sandpapir
korn 120-180. Det anbefales at
udføre en mindre prøvebehandling på et mindre synligt sted
for at vurdere vedhæftningen/
resultatet.
Trip Trap Interiør omrøres grundigt før og under brug. Spande
med forskellige batchnumre (se
emballagens underside) blandes
for at undgå nuance- og glansforskelle.
2. Produktet påføres med pensel
eller korthåret ﬁltrulle i et jævnt
dækkende og tyndt lag. Stryg/
rul altid langs træets åretegning.
Det anbefales at behandle 2-3
gange – mellemslib med sandpapir korn 240. Interiør er støvtør
efter ca. 4 timer ved 20°C.
Om nødvendigt kan behandlingen med Interiør gentages efter
ca. 8 timer.
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Specialmaling
– til gulnet træværk, proﬁlbrædder og lofter
Panelhvid Dækkende
Trip Trap Panelhvid Dækkende er en
helmat specialmaling, der anvendes
til gulnet træværk, træproﬁlbrædder, til lofter og vægge, samt loftpaneler af eg. Trip Trap Panelhvid
Dækkende giver træet et ultramat
blødt udseende.
Trip Trap Panelhvid Dækkende kan
anvendes på ubehandlede eller
tidligere lakerede overﬂader.
Hvis der ønskes en mere slidstærk
overﬂade, anbefales det at lakere
overﬂaden med Trip Trap Interiørlak, klar.
Efter første påføring kan der
komme gennemslag af nikotin og
farvestoffer fra træet, og derfor
SKAL Panelhvid Dækkende påføres
2 gange for at opnå den dækkende
farve. Der skal gå min. 18-24 timer
mellem påføringerne for at opnå
den spærrende effekt.
Hvis knasterne er meget fremtrædende og harpiksholdige, kan området affedtes med husholdningssprit.

Trip Trap Panelhvid Dækkende forebygger gulning af nyt træværk samt
formindsker knastgennemslag.

Produkter
Følgende produkt kan bruges til
maling af lofter m.m.: Trip Trap
Panelhvid Dækkende i farven hvid.
Der anvendes 1 liter pr. 10-12 m2.
Til rengøring af loftet før behandling, anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj
Til påføring af Panelhvid Dækkende
anvendes en god, bred pensel
beregnet til lud eller vandbaserede
produkter. Brug evt. en lille rund
pensel til proﬁler og kanter.
Til rengøring skal bruges plastspand
og klud eller stiv børste.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Vedligeholdelse
Den behandlede træoverﬂade kan
rengøres med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet 1:40.
Der vaskes efter med rent vand.

Sådan gør du
1. Træet skal være rent, tørt og
afrenset. Vask med Trip Trap
Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Overﬂaden vaskes
efter med rent vand. Tidligere
lakerede overﬂader afrenses/
afslibes for dårligt hæftende
lakker. Det anbefales at udføre
en mindre prøvebehandling på
et mindre synligt sted for at
vurdere resultatet.

3. Produktet påføres med korthåret
ﬁltrulle eller pensel i et jævnt
dækkende lag. Stryg altid langs
træets åretegning. For fuldt
dækkende resultat skal der behandles 2-3 gange. Overﬂaden
er overmalbar efter ca. 2 timer
ved 20˚C. Men for at opnå den
spærrende effekt, skal der gå
18-24 timer imellem første og
anden påføring.

2. Panelhvid, Dækkende omrøres
grundigt før og under brug.
Spande med forskellige batchnumre blandes for at undgå
nuance- og glansforskelle.
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Voksbehandling

Fordele i sortimentet

– af træmøbler og inventar

– gennem mere end 40 år…

Bivoks
Til træmøbler og inventar der kræver let pleje, kan man bruge Trip
Trap Bivoks. Anvendes til ubehandlede eller ludbehandlede træmøbler
og andet inventar, uanset træsort.
Voksbehandlingen gør træet modstandsdygtigt over for tilsmudsning
og fremhæver træets årer og glød.
Trip Traps bivokse indeholder ingen
opløsningsmidler.

Produkter
Følgende produkter kan bruges til
voksbehandling af møbler m.m.:
Trip Trap Bivoks Balsam i natur og
hvid eller Trip Trap Bivoks Flydende
i natur.

Til afrensning inden behandlingen
anvendes Trip Trap Trærens.
Vedligeholdelse sker med henholdsvis Bivoks Balsam eller Bivoks
Flydende efter behov.

Værktøj
Til påføring af bivoks anvendes
bløde, fnugfrie bomuldsklude.
Til polering anvendes fnugfri klude
eller hvid håndskrubber.
Værktøj rengøres med terpentin.

Sådan gør du
Prøv først på en bagside om resultatet bliver tilfredsstillende.
1. Inden påføring skal træet være
rent og tørt. Påfør i et tyndt
og ensartet lag med en fnugfri
bomuldsklud.
2. Vent ca. 30 min. før afsluttende
polering.
3. Efterpolering kan ske:
• Manuelt med fnugfri bomuldsklud eller hvid håndskrubber
• Maskinelt med polereskive
påsat boremaskine.

Gennem mere end 40 år har vi udviklet Trip Trap Træplejeprogram. Vi lægger stor vægt på, at vores produkter har optimal
funktionalitet og understøtter hinanden. Vores udvikling fokuserer på:
Funktionalitet – med løbende tests og nært samarbejde med fagfolk
inden for trægulve og havemøbler, optimeres produkternes funktionalitet hele tiden.
Logiske serier – produkter udvikles og forbedres oftest i serier, der
logisk passer til konkrete anvendelsesområder.
Miljø – anvendelse af naturlige råstoffer og udeladelse af kunstige
farvestoffer, parfumer og konservering bidrager til plejeprogrammets
høje miljøproﬁl.
30 års erfaring – udvikling af produkter til bevarelse, pleje og renovering af træprodukter, er grundlaget for Trip Trap plejeprogrammet i dag.
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Oliebehandling med pensel

Nem og effektiv pleje

– af køkkenbordsplader, møbler og andet inventar af træ

– og vedligeholdelse af olieret træ

Køkkenbordsolie

Køkkenbordsgel

Køkkenbordsplader af træ udsættes for mange belastninger i løbet
af deres liv. For at beskytte træet
mod smuds- og vandpåvirkninger
anbefales det at give træet en regelmæssig oliebehandling. Produktet anvendes på ubehandlede eller
tidligere oliebehandlede/afslebne
træoverﬂader.

Produkter
Følgende produkter kan bruges til oliebehandling: Trip Trap
Køkkenbordsolie natur, hvid og
mahogni. Natur anvendes primært
til mørke træsorter eller på lyst
træ, hvor der ønskes en gylden
tone. Hvid understøtter træets
naturlige lyse farve, mens mahogni

fremhæver den rødbrune nuance
i mørke træsorter. Der anvendes
1 liter pr. 12-15 m2. Til afrensning
før behandling anvendes Trip Trap
Trærens.

Værktøj
Til påføring anvendes pensel eller
rulle. Fnugfri bomuldsklud til aftørring. Blå håndskrubber og vådslibepapir korn 320–400. Evt. sandpapir
korn 150.
Værktøjet rengøres med terpentin.

OBS!

Trip Trap Køkkenbordsgel anvendes
til pleje og vedligeholdelse af olierede træoverﬂader. Den effektive
gel tørrer hurtigt, fremhæver træets naturlige årestruktur og farve
samt giver en stærk og bestandig
overﬂade.

Produkter
Følgende produkt anvendes til
pleje og vedligeholdelse af olierede
træoverﬂader. Til evt. afrensning
inden behandlingen, anvendes Trip
Trap Trærens.

Olievædede klude kan selvantænde
og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand
eller brændes straks efter brug.

2. Lad pladen tørre 1-2 timer ved
20°C.
3. Olien omrøres grundigt.
4. En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og
dækkende lag. Om muligt bør
bagsiden af pladen have mindst
én gang olie.
5. Vent i ca. 30 min. ved 20°C,
mens olien trænger ind i træet.
Påfør mere olie, hvis der opstår
tørre områder.
6. Poler med rød håndskrubber i
træets længderetning.
7. Herefter tørres al overskydende
olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overﬂaden skal være helt
fri for overskydende olie.
8. Lad herefter pladen hvile i 1
time og gentag pkt. 3-7.
9. Pladen bør behandles 2-3
gange, inden den tages i brug.
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10. Efter 24 timer ved 20°C er olien
gennemhærdet. Bordpladen må
ikke påvirkes med vand under
hærdningen.

1. Overﬂaden rengøres grundigt i
Trip Trap Trærens blandet med
vand i forholdet 1/4 ltr. til 10
ltr. vand. Der vaskes efter med
rent vand. Efter afrensning skal
bordpladen tørre i min. 8 timer.
2. Overﬂaden slibes med sandpapir
korn 180. Støvsug pladen fri for
slibestøv og aftør pladen med
rent vand med en hårdt opvredet klud. Lad pladen tørre 1-2
timer ved 20°C.

4. Efter 24 timer ved 20°C er olien
gennemhærdet. Bordpladen må
ikke påvirkes med vand under
hærdningen.

Rengøres med terpentin.

OBS!
Klude vædet med olie skal straks
efter brug opbevares/bortskaffes i
lukkede beholdere eller brændes,
da der er risiko for selvantændelse.

3. Fordel en passende mængde gel
i et jævnt, tyndt lag med rød
håndskrubber. Fortsæt poleringen til træet virker mættet, og
overﬂaden fremtræder ensartet.
Det anbefales at arbejde i små
områder ad gangen, da gelen
tørrer hurtigt. Tør den polerede
overﬂade efter med en tør,
fnugfri bomuldsklud, inden der
fortsættes til næste område.
Overﬂaden må ikke virke våd,
og der må ikke være overskydende gel tilbage.

Sådan gør du, hvis træet er
tidligere oliebehandlet

3. Pkt. 3-9 gentages 2 gange. Se
arbejdsbeskrivelse ovenfor, for
ny plade.

Sandpapir korn 180, klud, rød
håndskrubber.

2. Slib overﬂaden med sandpapir
korn 180. Støvsug overﬂaden
fri for slibestøv og tør efter med
en klud, hårdt opvredet i rent
vand. Overﬂaden skal derefter
være helt tør (tager normalt 1-2
timer).

Sådan gør du,
hvis træet er nyt
1. Slib pladen med sandpapir korn
150. Støvsug pladen fri for slibestøv og aftør pladen med rent
vand med en hårdt opvredet
klud.

Værktøj

Sådan gør du
1. Rengør overﬂaden grundigt med
Trip Trap Trærens blandet med
vand i forholdet 1/4 ltr. til 10 ltr.
vand. Vask efter med rent vand
og lad overﬂaden tørre i mindst
8 timer, til den er helt tør.

4. Hvis træet efter 4-6 timer ikke
virker helt mættet, kan der med
fordel efterpoleres med en mindre mængde gel end ved første
behandling, men efter samme
fremgangsmåde.
Vent 4-6 timer inden køkkenbordet tages i brug. Undgå
længerevarende vandpåvirkning
de første 2-3 døgn. Afvaskning
de første 2-3 døgn foretages
forsigtigt med en hårdt opvredet
klud i rent vand.
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Olielakering

Farveløs lakering

– af træbordplader, indemøbler og andet inventar af træ

– af døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler

Køkkenbordsolielak

Interiørlak

Trip Trap Køkkenbordsolielak
anvendes til lakering af indendørs
træbordplader, indemøbler og andet
inventar af træ. Trip Trap Køkkenbordsolielak giver træet en meget
slidstærk overﬂade og skjuler
træets åretegning, men fremhæver
træstrukturen i træet. Olielakken er
let at påføre og er modstandsdygtig
over for almindelige rengøringsmidler.

Produkter
Følgende produkt kan bruges til
lakering af indvendigt træværk:
Trip Trap Køkkenbordsolielak Sort,

mat og halvblank og Trip Trap
Køkkenbordsolielak Hvid, mat og
halvblank. Til evt. afrensning inden
behandlingen, anvendes Trip Trap
Trærens.

Værktøj
Lakpensel, sandpapir korn 120-180.
Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!
Olievædede klude kan selvantænde
og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand
eller brændes straks efter brug.

og derfor ikke kan genbehandles
uden afslibning til trærent, følges
fremgangsmåden i afsnittet ”Behandling af ubehandlede/afslebne/oliebehandlede overﬂader”.
Behandling af ubehandlede/
afslebne/oliebehandlede overﬂader:

Sådan gør du
Træet skal være helt rent og tørt,
fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk
og sæberester.
Behandling af tidligere lakerede
overﬂader:
1. Tidligere lakerede overﬂader
(dog ikke overﬂader behandlet
med vandbaseret lak) afrenses
for løse lakrester og rengøres
herefter med Trip Trap Trærens.
Overﬂaden matslibes med
sandpapir korn 120-180. Inden
lakering skal overﬂaden være
helt fri for slibestøv.
2. Der påføres ét lag olielak på
matslebet træ. Der mellemslibes
med sandpapir korn 120-180
inden anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overﬂaden. Overﬂaden er
slibetør efter 24 timer ved 20°C.
Hvis den lakerede overﬂade
imidlertid er meget medtaget,
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1. Ubehandlet træ: Den ubehandlede
overﬂade rengøres med Trip Trap
Trærens. Der slibes med sandpapir
korn 120-180, inden overﬂaden
lakeres. Inden lakering skal overﬂaden være helt fri for slibestøv.
2. Afslebet træ: Ved afslibning af
tidligere behandlede overﬂader
er det vigtigt, at overﬂaden slibes til trærent. Der afsluttes med
sandpapir korn 120-180. Efter
afslibningen skal overﬂaden være
helt fri for slibestøv.
3. Tidligere oliebehandlede overﬂader: Rengøres med Trip Trap
Trærens. Der matslibes med
sandpapir korn 120-180 inden
anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra
overﬂaden. Overﬂaden er slibetør
efter 24 timer ved 20°C.
Produktet påføres med lakpensel.
Der omrøres grundigt før og under
brug. Må ikke påføres overﬂader
med vandbaseret lak. Husk altid at
foretage prøveopstrøg for kontrol
af træets/underlagets og lakkens
forenelighed.

Trip Trap Interiørlak, farveløs anvendes indendørs til alle ubehandlede eller lakerede træoverﬂader.
Produktet er vandbaseret og giver
træet en silkemat, slidstærk og
rengøringsvenlig overﬂade. Interiørlak er ideel til bl.a. døre, karme,
vinduer, køkkenlåger og møbler.
Anbefales ikke til behandling af
trægulve.

evt. afrensning inden behandlingen,
anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj
Pensel eller lakrulle, sandpapir korn
180-240.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Tørretid
Træet er tørt efter ca. 4 timer, og
fuldhærdet efter ca. 8 timer.

Produkter
Følgende produkt kan bruges til
lakering af indvendigt træværk:
Trip Trap Interiørlak glans 25. Til

Sådan gør du
1. Træet skal være rent, tørt og
afrenset. Vask med Trip Trap
Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Tør efter med rent
vand. Tidligere lakerede overﬂader skal slibes grundigt med
sandpapir korn 120-180. Det
anbefales at udføre en mindre
prøvebehandling på et mindre
synligt sted for at vurdere vedhæftningen/resultatet.
2. Trip Trap Interiørlak omrøres grundigt før og under
brug. Spande med forskellige
batchnumre (se emballagens
underside) blandes for at undgå
nuance- og glansforskelle.
3. Produktet påføres med pensel
eller korthåret ﬁltrulle i et jævnt
dækkende og tyndt lag. Stryg/rul
altid langs med træets åretegning. Det anbefales at behandle
2-3 gange – mellemslib med
sandpapir korn 180-240.
Vedligeholdelse
Den behandlede træoverﬂade kan
rengøres med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet 1:40.
Det anbefales at anvende en hårdt
opvredet klud.
Til den daglige rengøring anvendes
Trip Trap Laksæbe.
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Lakering

Ludbehandling

– til udendørs og indendørs træværk

– af nåletræ, hårdttræ, douglas og gran

Skibslak

Basislud

Trip Trap Skibslak anvendes til
lakering af udendørs og indendørs
træværk i form af gelændere, trapper, dørtrin, træværk på både (oven
vande), borde, reoler m.m.
Trip Trap Skibslak giver en meget
slidstærk og vejrbestandig overﬂade. Skibslak er nem at påføre,
med en pæn udﬂydning, og den er
modstandsdygtig over for almindelige rengøringsmidler. Tør inden for
et døgn.

Produkter
Følgende produkt kan anvendes på
både udendørs og indendørs træ-

værk: Trip Trap Skibslak, glans 90,
og Trip Trap Skibslak, glans 20. Til
evt. afrensning inden behandlingen,
anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj
Pensel eller lakrulle, sandpapir korn
36-120.

OBS!
Klude og pads vædet med lak skal
straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller
brændes p.g.a. risiko for selvantændelse.

6. Lad lakken tørre til dagen efter,
min. 12 timer.
7. Mellemslib med korn 150-180.
Overﬂaden renses grundigt for
slibestøv med støvsuger eller
hårdt opvredet klud.
8. Endnu et lag lak påføres.
9. Punkt 6-8 gentages 2 eller
ﬂere gange afhængigt af hvilket
slutresultat der ønskes. Desto
ﬂere gange, desto større fylde og
holdbarhed opnås.

Sådan gør du
Tidligere behandlede overﬂader:
1. Tidligere behandlet træ slibes til
trærent. Den gamle overﬂade af
lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges
sandpapirkornstørrelsen i ﬁnhed
og der afsluttes med korn 120.
2. Den afslebne overﬂade rengøres
indendørs med Trip Trap Trærens
(til indendørs brug). Til udendørs
brug anbefales Trip Trap Møbelrens.
3. Inden lakering skal overﬂaden
være helt tør og absolut fri for
slibestøv. Brug en støvsuger eller
hårdt opvredet klud.
4. Lakken omrøres grundigt før og
under brug. Anvend handsker
ved arbejde med Skibslak.

10. Ibrugtagning kan ﬁnde sted
efter 1 døgn. Gennemhærdet
inden for en uge.
Behandling af ubehandlede/
afslebne overﬂader:
1. Den ubehandlede overﬂade rengøres til indendørs brug med Trip
Trap Trærens. Udendørs bruges
Trip Trap Møbel-Rens. Der slibes
med korn 120 ned til friskt træ,
inden overﬂaden lakeres.
2. Følg herefter punkt 3-10 i afsnittet om „Tidligere behandlede
overﬂader“.
Rengøring og vedligeholdelse:
Overﬂaden kan rengøres med Trip
Trap Laksæbe. Se vejledning på
produktet.

Ludbehandling har til formål at
bevare den lyse farve på møbler
og køkkenborde af nåletræ, ask,
bøg, hevea, eg, lærk m.v. Hvis
træet ikke ludbehandles, vil de
gulne/blive mørkere under sollysets
påvirkning.

Værktøj

OBS: Ludbehandling beskytter ikke
træet og skal altid efterfølges af en
grundbehandling med sæbe, lak
eller olie. Ludbehandling må KUN
anvendes på nyt eller nyafslebet
træ.

Lokalirriterende! Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt
med huden og øjnene.

Ludpensel med lyse hår, plastspand
og rørepind. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

OBS!

Produkter
Basislud anvendes til alle træsorter. Trip Trap Trærens anvendes til
afrensning før ludbehandling.

Sådan gør du
1. Gulvet skal være rent, tørt og frit
for snavs og fedt.
2. Dunken omrystes grundigt.
For at sikre et ensartet resultat
anbefales det at tømme dunken
over i en plastikspand. Herefter
omrøres luden med jævne mellemrum.
3. Luden påføres med en ludpensel
i et jævnt lag i træets længderetning.
4. Anvend min. 1 liter lud pr. 10
m².
5. Ludbehandlet træ skal efter ca.
1 time vaskes med Trip Trap
Trærens for at fjerne synlige
pigmenter fra overﬂaden.
Alternativt skal der efter 2 timer
poleres med poleremaskine
monteret med grøn eller beige
polerepad. Efter en tørreperiode
på min. 8 timer ved 20°C (træet
skal være helt tørt) oliebehandles med Trip Trap Trægulvolie,
sæbebehandles med Trip Trap
Natursæbe eller lakeres med Trip
Trap Gulvlak.

5. Lakken påføres med pensel eller
rulle (2-5 mm) i et jævnt tyndt lag.
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Hurtigtørrende maling

Grundafrensning

– til indendørs møbler og inventar

– af lud-, sæbe- og oliebehandlede samt lakerede overﬂader

Møbelmaling, indendørs

Trærens, Trærens Spray

Trip Trap Møbelmaling anvendes til
overﬂadebehandling af indendørs
træværk som f.eks. møbler og
paneler.
Møbelmaling giver træet en
modstandsdygtig slidstærk overﬂade. Møbelmaling er en stærk og
ﬂeksibel vandfortyndbar maling til
indendørs træværk, som er hurtigtørrende og nem at påføre. Møbelmaling er baseret på polyurethan
modiﬁceret acryl.

Produkter
Følgende produkt kan bruges til
indfarvning af indendørs træværk.
Kan afvaskes med Trip Trap Trærens
og males igen efter behov.

Værktøj
Lakpensel, lakrulle (skum), sandpapir korn 120-180.
Værktøj rengøres med terpentin.

Til grundafrensning af lud-,
sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverﬂader samt til særligt
genstridige pletter anvendes Trip
Trap Trærens. Trip Trap Trærens er
desuden effektiv til afrensning af
ubehandlede trælofter, paneler m.v.
Trip Trap Trærens Spray, er til grundrengøring af indendørs træ, og er
klar til brug.

Produkter
Følgende produkt kan bruges til
grundafrensning: Trip Trap Trærens.

Værktøj
Plastikspand, klud.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Trip Trap Trærens efterlader
overﬂaden uden beskyttelse,
og efterbehandling er derfor
påkrævet efter afrensning.

Sådan gør du
Træet skal være helt rent og tørt.
Malingen omrøres grundigt før og
under brug. Produktet påføres med
pensel. Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af vedhæftning på underlaget.
1. Den ubehandlede overﬂade
rengøres med Trip Trap Trærens
i forholdet 1/4 liter til 10 liter
vand. Der slibes let med sandpapir korn 120-180, for at fjerne
trærejsning. Rens overﬂaden
grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt opvredet klud.

Sådan gør du
1. Afhængig af hvor tilsmudset
overﬂaden er, blandes 1/4-1/2
liter Trip Trap Trærens med 10
liter varmt vand.
2. Anvend Trip Trap Trærens som
ved alm. vask. Det anbefales at
arbejde med 2 spande, hvoraf
den ene bruges til at vride det
snavsede vand op i, mens den
anden anvendes til den rene
trærens-blanding.

3. Lad blandningen virke i 5 minutter inden der tørres efter med
rent vand.
4. Trip Trap Trærens efterlader
overﬂaden uden beskyttelse, og
efterbehandling er derfor påkrævet efter afrensning.

2. Der påføres et lag Møbelmaling.
Produktet påføres med pensel
eller lakrulle (skum) i et jævnt
dækkende og tyndt lag. Stryg/rul
altid langs træets åretegning.
3. Efter 16 timer ved 20°C er malingen slibetør. Der mellemslibes
let med sandpapir korn 120-180.
Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overﬂaden.
4. Der påføres maling anden gang.
Tip: Hvis underlaget er meget
sugende, kan der grundes med Trip
Trap Møbelmaling, indendørs tilsat
20% vand. Herefter gives 1-2 lag
møbelmaling.
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Sæbebehandling

Rengøring

– af nåletræsmøbler

– af indendørs træværk

Natursæbe

Natursæbe, Natursæbe Spray

Møbler m.m af fyr, gran, lærk og
pitch pine kan som grundbehandling mættes med Trip Trap Natursæbe, natur, hvid og ekstra hvid.
Det giver en robust overﬂade, som
tåler de ﬂeste påvirkninger, og som
vedligeholdes ved jævnlig vask med
sæbe. Ønsker man at bevare træets
lyse nuance, skal det ludbehandles
før grundbehandling med sæbe.

Produkter
Følgende produkter kan bruges
til sæbebehandling: Trip Trap Natursæbe natur, hvid og ekstra hvid.

Indendørs træværk rengøres ved
sæbevask. Sæbevand opløser og
fjerner snavs og tilføjer samtidig
træet en beskyttende overﬂade.

Til den daglige rengøring anvendes
Trip Trap Natursæbe Spray natur
og hvid.

Værktøj

Produkter

Plastikspand, klud, håndskrubber.

Plastspand, klud eller lignende.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Følgende produkter kan bruges til
rengøring: Trip Trap Natursæbe
natur, hvid og ekstra hvid er både
plejende og rengørende. Hvid
og ekstra hvid anvendes til lyst
træværk, natur til lyst og mørkt
træværk.

Værktøj
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du
Særligt vanskelige pletter kan inden
vask fjernes med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet 1:40.
1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand.
Der doseres efter behov.
Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet eller
ludbehandlet nåletræ: Anvend
1 liter sæbe til 10 liter vand.
Vask træet 3 gange i løbet af

de første 2 dage med dette
blandingsforhold. Herefter følges
blandingsforhold til rengøring af
træoverﬂader, 1:40.
3. Vask træet i træets længderetning med klud. Der må ikke
efterlades vand på træet efter
vasken.

Sådan gør du
Særligt vanskelige pletter kan inden
vask fjernes med Trip Trap Trærens
(se forrige side).
1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand.
Der doseres efter behov. Til rengøring af træoverﬂader: Anvend
2,5 dl. sæbe til 10 liter vand.
3. Vask træet i træets længderetning med klud. Det anbefales at
arbejde med 2 spande, hvoraf
den ene bruges til at vride det
snavsede klud op i, mens den
anden rummer rent sæbevand.
Der må ikke efterlades vand på
træet efter vasken.
4. Særligt snavsede pletter fjernes
med Trip Trap Trærens eller Trip
Trap Pletfjerner.

Sådan gør du
Særligt vanskelige pletter kan inden
vask fjernes med Trip Trap Trærens
(se forrige side).
1. Flasken rystes før brug.
2. Spray sæben på overﬂaden.
3. Aftør overﬂaden med en tør
bomuldsklud.
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Produktoversigt

Produktoversigt

– Trip Trap Træpleje til indendørs træværk

– Trip Trap Træpleje til indendørs træværk

Panelhvid, hvid og ekstra hvid
Fås i 0,75 liter og 2,5 liter.
Til lysning af ubehandlede og lakerede nåletræslofter
m.v. Nem at bruge, drypper ikke.

Interiør, ekstra hvid

Fås i 0,75 liter.
Til grundbehandling og vedligeholdelse af køkkenbordsplader. Slidstærk, vandafvisende overﬂade.

Interiørlak

Fås i 0,75 liter og 2,5 liter.
Til lysning af ubehandlede og lakerede inventar,
døre, vinduer køkkenlåger, og møbler m.v.

Fås i 0,75 liter.
Til lakering af bl.a. døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler af træ. Giver træet en silkemat,
slidstærk og rengøringsvenlig overﬂade.

Panelhvid Dækkende

Basislud

Fås i 2,5 liter.
Til maling af ubehandlede nåletræslofter m.v.
Nem at bruge, drypper ikke.

Fås i 2,5 liter, 5 liter.
Til lysning af alle trætyper.
Skal efterbehandles med olie, lak eller sæbe.

Bivoks Balsam og Bivoks Flydende

Møbelmaling, indendørs

Fås i 0,25 liter. Natur og hvid (Flydende kun i natur)
Til behandling af møbler og andet indendørs træ.
Giver en silkemat overﬂade og fremhæver træets glød
og struktur.

Fås i 0,375 og 0,75 liter.
Er en hurtigtørrende, vandfortyndbar maling til
indendørs møbler og inventar.

Køkkenbordsolie, natur, hvid og mahogni

Natursæbe, natur, hvid, ekstra hvid og grå

Fås i 0,75 liter.
Til grundbehandling og pleje af køkkenbordsplader.
Slidstærk, vandafvisende overﬂade. Kan anvendes til
karme og vinduer.

Fås i 1 liter, 2,5 liter, 5 liter.
Plejende og rengørende sæbe med højt tørstoﬁndhold
til ludbehandlet, oliebehandlet og lakeret træværk.
Anvendes også til grundbehandling af fyrretræ.

Køkkenbordsgel, natur og hvid

Natursæbe Spray, natur og hvid

Fås i 400 ml.
Anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede
træoverﬂader.
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Køkkenbordsolielak, sort og hvid
mat og halvblank.

Fås i 750 ml.
Natursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der
er klar til brug. Sæben giver beskyttelse mod snavs og
indtrængning af væsker. Natursæbe anvendes til den
daglige rengøring og vedligeholdelse.
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Produktoversigt
– Trip Trap Træpleje til indendørs træværk

Laksæbe, natur
Fås i 1 liter, 2,5 liter.
Til rengøring af alle lakerede eller malede overﬂader.
Opbygger ikke sæbeﬁlm på overﬂaden, er derfor specielt velegnet til ikke-sugende overﬂader.

Trærens
Fås i 1 liter og 2,5 liter.
Til grundafrensning af alt træ uanset grundbehandling.

Trærens Spray
Fås i 750 ml.
Til grundrengøring af alt træ, uanset grundbehandling. Klar til brug.

Skibslak, mat og blank
Fås i 0,375 liter og 0,75 liter.
Til lakering af udendørs og indendørs træværk. Giver
en smuk og stærk overﬂade.
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