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SLIK GJØR DU DET
VIKTIG Å TENKE PÅ
Panelet må være tørt. Nytt trykkimpregnert virke bør ha 
tørket i minst noen uker. Temperaturen må ikke 
under stige +6°C under behandling for Trebeskyttelsen 
og +10°C for Overflatebeskyttelsen. Sjekk værmelding! 
Unngå å behandle i varmt solskinn och i regn fra start og 
til 60 minutter etter strøk med trinn 2. Tørk bort eventuelt 
spill med en myk klut.  

UTSTYR 
Spann, børste, pensel, fargesprøyte/pensel og klut. 
Fargen kan sprøytemales og etterstrykes da direkte med 
pensel. Forbruket av farge blir det samme. Anvend 
gjerne vernehansker og dekkmateriale. Utstyret ren
gjøres med vann.  

FORBEREDELSER
Dekk til møbler, gjenstander av glass og aluminium, samt 
stein og plater m.m. Produktene er lett alkaliske og kan 
etterlate seg flekker. Rengjør panelet grundig med SiOO:X 
Forvask for å fjerne fargerester og smuss m.m. Ikke 
anvend såpebaserte produkter. Eventuelle rester slipes 
bort. Spyl av med vann og la panelet tørke ordentlig.

TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING 
Påfør rikelig med SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse. 
Bruk fasadepensel, stryk godt ut og la det trenge inn i 
treet. La det tørke i minst 2 timer. Påfør deretter et andre 
strøk og la det tørke i minst 4 timer. Legg på rikelig med 
Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse på endetreet, 
ettersom det er ekstra følsomt. 

TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, 1. SESONG
Legg på SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse med 
bred pensel eller sprøyte/pensel. Stryk godt ut og la 
overflaten tørke i minst 2 timer. Panelet er tørt etter  
ca. 1 time. Ved påføring med sprøyte må produktet 
strykes inn med pensel omgående. Forbruket av farge 
blir det samme. 

TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING,  
ETTERBEHANDLING
SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse påføres ev. en 
andre gang etter ca. 4–7 år, eller ved behov. Overflaten 
rengjøres forsiktig med SiOO:X Vedlikeholdsvask og 
myk børste. La overflaten tørke ordentlig. Påfør SiOO:X 
Fasadefarge Overflatebeskyttelse ifølge instruksjonen 
for 1. sesong. Kompletter eventuelt med SiOO:X Fasade
farge Trebeskyttelse på særlige utsatte steder.

HOLDER OPPTIL

15 år
MILJØTILPASSET!

 

OM OSS 
Sioo har siden starten i 1998 drevet med forskning på og 
utvikling av miljøtilpassede* trebeskyttelsesprodukter til 
både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert 
på en patentert kisel kaliumteknologi. Vi har forskning, 
produksjon og kontor i Gøteborg, Sverige.

VÅRE PRODUKTER: 

Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse 

Terrasse – for terrasser, brygger, utemøbler og annet tre ved 
terrassen. 

Premium Trebeskyttelse Fasade og Overflatebeskyttelse 

Fasade – for finsagede panelfasader, gjerder og andre 
finsagede vertikale flater.

SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger – for finsagede, verti
kale flater som fasadekledning. Finnes i seks nyanser, fra 
hvitgrå til svartgrå.

Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin 
– for teak på båter og utemøbler.

SiOO:X Forvask – tre forsterkende rengjøring før SiOO:X
behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater 
med påvekst og kraftig smuss.

SiOO:X Vedlikeholdsvask – for lettere rengjøring av tre som 
er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

**Ferdigbehandlet SiOO:X Tre –av høy kvalitet med mulighe
ter til tilpassede profiler og mål. 

**Ferdigbehandlet Kjernefuru  SiOO:Xbehandlet kjernefuru 
med stor andel kjerneved.

**Utføres av Hasås AS i Norge

For mer informasjon om behandling og vedlikehold samt 
inspirasjon og råd, besøk sioox.no.

Forbehold om endringer. For seneste informasjon henvises
till sioox.no
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INNOVATIVE TREBESKYTTENDE 
FASADE FARGER
SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger er miljøtilpassede* 
med en unik, patentert formel basert på kiselkalium. 
Produktene får dermed en spesielt god inntrengning i og 
naturlig forening med treet, som gir en resistent vann
avvisende overflate. Dette øker livslengden og den 
tre beskyttende effekten. Du får en matt og nøktern 
tre overflate som holder i veldig lang tid. 

DE VIKTIGSTE FORDELENE: 
• Opptil 15 års holdbarhet*

• Nøktern, matt treoverflate i 6 grå nyanser 

• Beskyttelse mot svertesopp bygges opp over tid og blir 
bedre og bedre. Beskytter mot lett råte* 

• Miljøtilpasset trebeskyttelse med innehold som kisel, 
kalium, fargepigment og vann

Styrker og mineraliserer treet, noe som gir: 
• Smuss og vannavvisende * 

• Styrker treet og gir dermed lengre livslengde samt 
færre sprekker og fliser 

• Diffusjonsåpen (treet puster) 

• UVbeskyttelse 

• Flaker og krakelerer ikke 

• Lang holdbarhet 

• Overflaten er lett å holde ren

BRUKSOMRÅDER: fasader, levegger og andre vertikale 
flater. Finsagede overflater anbefales. For nytt og gam
melt vertikalt tre som er rengjort og har en åpen pore
struktur. 

NYANSER: SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger finnes 
i 6 nyanser, 1. Cloud Grey, 2. Oyster Grey, 3. Shark Grey,   
4. Fog Grey,  5. Thunder Grey och 6. Lava Grey.

OM KLEDNING TREVIRKE
Finsaget tre anbefales på det sterkeste. Vertikal montering 
er å foretrekke da det gir bedre drenering enn horisontal. 
Flaten blir også renere og får en lengre livslengde. SiOO:X 
Trebeskyttende Fasadefarger trenger inn i og samvirker med 
treet. Passende treslag er f.eks. Gran, Furu, Lerk, Vulcan og 
Sedertre. Livslengden til SiOO:X Trebeskyttende Fasade-
farger beror også på treslag, konstruksjon, vedlikehold og 
utsatthet (værpåvirkning). Bruk rustfrie/syrefaste skruer, 
spiker og beslag. Galvaniserte spiker og skruer kan irre og 
etterlate ”tårer”.

ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER
Hold overflaten ren for beste funksjon. Nedfall og påvekst som 
svertesopp, alger m.m. kan som alltid forekomme ute. SiOO:X-
overflaten kan også i noen grad påvirkes utenpå kiselskjoldet, 
spesielt i fuktige perioder, i skyggelagte partier og på utsatte 
steder.

1. Børst bort smuss og mugg med en tett, middels hard børste 
(Tidligst etter 1 år).

2. Vask regelmessig med SiOO:X Vedlikeholdsvask.

3. Eventuell påvekst kan utbedres med anti-alge- og mugg 
produkter. Bruk helst produkter med pH 3–8 som sliter min-
dre på Overflatebeskyttelsen. Først etter 4–7 år trenger du 
eventuelt å overflatebehandle panelet på nytt. Rengjør med 
SiOO:X Vedlikeholdsvask alt etter behov, eventuelle ujevn-
heter i fargenyansen kan dermed justeres.

4. Ved behov legges det på ytterligere Trebeskyttelse og Over-
flatebeskyttelse.

5. Etter ca. 15 år rengjøres overflaten med SiOO:X Forvask, 
behandlingen gjøres på nytt.

OVERFLATENS UTVIKLING OVER TID
Nyansene 5 og 6, Thunder grey og Lava grey, kan lysne over 
tid, særlig på kvister. Justering kan gjøres ved å legge på 
mer Overflate beskyttelse. De lyse nyansene 1–4, harmonise-
rer i stor grad med det underliggende treets fargeutvikling. 
Vedlike holds intervall kan derfor etter en særskilt vurdering 
bli lengre og totalt t.o.m. mer enn 15 år. Substanser i trær 
som lignin kan lekke ut en del ved regn under de første måne-
dene. Dette kan se ut som små brune flekker, men forsvinner 
med tiden og er ufarlig. Les mer på sioox.no.

Forsiden: Vattnets Hus i Ängelholm, Sverige. Behandlet med SiOO:X Trebeskyt-
tende Fasade farger, lys grå (motsvarar Oyster Grey) 2017. Foto: Felix Gerlach. 
Øverst ovenfor: Hus i Ugglarp, Sverige, behandlet med SiOO:X Trebeskyttende 
Fasadefarger, hvitgrå (motsvarar Cloud Grey) 2017.

*Livslengden opptil 15 år gjelder for trinn 1 – Fasadefarge 
Trebeskyttelse. Det kan behøves å legge på en andre påføring av 
Overflatebeskyttelsen etter 4–7 år. For reduksjon av svertesopp, 
smuss samt beskyttelse mot lett råte henvises det til SP/Risetester. 
Se sioox.no om produktteknikk, treslag, bevis/tester og nærmere 
beskrivelser. Se artikkel på sioox.no.

OM SiOO:X TREBESKYTTENDE 
FASADE FARGER
SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger består av en trebeskyt
tende grunnbehandling og en kompletterende overflate
behandling. De styrker treoverflaten og gir et multibeskyt
tende kiselskjold 
 TRINN 1, grunnbehandling, heter SiOO:X Fasadefarge 
Trebeskyttelse. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. 
Gjennom krystalldannelser i treet, styrker og beskytter det 
treet i opptil 15 år.  
 TRINN 2, overflatebehandling, heter SiOO:X Fasadefarge 
Overflatebeskyttelse. Den trenger inn i treet, fikserer behand
lingen samt danner et vannavstøtende sjikt..

INNHOLD: 
SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse består av kisel, kalium, 
fargepigment og vann. SiOO:X Fasadefarge Overflate
beskyttelse består av en kiselemulsjon, fargepigment og vann.  
Produktteknikken er testet som råtebeskyttelse* ifølge 
normene EN 84 og EN 113. Produktene er godkjente for 
bruk over mark ifølge EN 3352.

FORBRUK: 
SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse: 1 liter for ca. 3–4 m2 til 
to strøk på ubehandlet, fint saget panel. Eldre tre trekker inn 
mer. 
SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse:  1 liter for ca. 
8–10 m2 per strøk. 
Produktene selges i 3 og 10liters dunker. For industriell 
påføring finnes tilpassede produkter. Forhåndsbehandlet tre 
finnes for bestilling. 

1 2 3 4 5 6

TREDOKTOREN TIPSER!
Stående panel er tørrere, renere og mer holdbart enn 
liggende panel. Finsaget tre absorberer trebeskyttelses 
produktene betydelig bedre enn høvlet tre, og derfor 
anbefaler vi det.
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to strøk på ubehandlet, fint saget panel. Eldre tre trekker inn 
mer. 
SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse:  1 liter for ca. 
8–10 m2 per strøk. 
Produktene selges i 3 og 10liters dunker. For industriell 
påføring finnes tilpassede produkter. Forhåndsbehandlet tre 
finnes for bestilling. 

1 2 3 4 5 6

TREDOKTOREN TIPSER!
Stående panel er tørrere, renere og mer holdbart enn 
liggende panel. Finsaget tre absorberer trebeskyttelses 
produktene betydelig bedre enn høvlet tre, og derfor 
anbefaler vi det.
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Fasadefarger

SLIK GJØR DU DET
VIKTIG Å TENKE PÅ
Panelet må være tørt. Nytt trykkimpregnert virke bør ha 
tørket i minst noen uker. Temperaturen må ikke 
under stige +6°C under behandling for Trebeskyttelsen 
og +10°C for Overflatebeskyttelsen. Sjekk værmelding! 
Unngå å behandle i varmt solskinn och i regn fra start og 
til 60 minutter etter strøk med trinn 2. Tørk bort eventuelt 
spill med en myk klut.  

UTSTYR 
Spann, børste, pensel, fargesprøyte/pensel og klut. 
Fargen kan sprøytemales og etterstrykes da direkte med 
pensel. Forbruket av farge blir det samme. Anvend 
gjerne vernehansker og dekkmateriale. Utstyret ren
gjøres med vann.  

FORBEREDELSER
Dekk til møbler, gjenstander av glass og aluminium, samt 
stein og plater m.m. Produktene er lett alkaliske og kan 
etterlate seg flekker. Rengjør panelet grundig med SiOO:X 
Forvask for å fjerne fargerester og smuss m.m. Ikke 
anvend såpebaserte produkter. Eventuelle rester slipes 
bort. Spyl av med vann og la panelet tørke ordentlig.

TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING 
Påfør rikelig med SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse. 
Bruk fasadepensel, stryk godt ut og la det trenge inn i 
treet. La det tørke i minst 2 timer. Påfør deretter et andre 
strøk og la det tørke i minst 4 timer. Legg på rikelig med 
Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse på endetreet, 
ettersom det er ekstra følsomt. 

TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, 1. SESONG
Legg på SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse med 
bred pensel eller sprøyte/pensel. Stryk godt ut og la 
overflaten tørke i minst 2 timer. Panelet er tørt etter  
ca. 1 time. Ved påføring med sprøyte må produktet 
strykes inn med pensel omgående. Forbruket av farge 
blir det samme. 

TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING,  
ETTERBEHANDLING
SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse påføres ev. en 
andre gang etter ca. 4–7 år, eller ved behov. Overflaten 
rengjøres forsiktig med SiOO:X Vedlikeholdsvask og 
myk børste. La overflaten tørke ordentlig. Påfør SiOO:X 
Fasadefarge Overflatebeskyttelse ifølge instruksjonen 
for 1. sesong. Kompletter eventuelt med SiOO:X Fasade
farge Trebeskyttelse på særlige utsatte steder.

HOLDER OPPTIL

15 år
MILJØTILPASSET!

 

OM OSS 
Sioo har siden starten i 1998 drevet med forskning på og 
utvikling av miljøtilpassede* trebeskyttelsesprodukter til 
både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert 
på en patentert kisel kaliumteknologi. Vi har forskning, 
produksjon og kontor i Gøteborg, Sverige.

VÅRE PRODUKTER: 

Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse 

Terrasse – for terrasser, brygger, utemøbler og annet tre ved 
terrassen. 

Premium Trebeskyttelse Fasade og Overflatebeskyttelse 

Fasade – for finsagede panelfasader, gjerder og andre 
finsagede vertikale flater.

SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger – for finsagede, verti
kale flater som fasadekledning. Finnes i seks nyanser, fra 
hvitgrå til svartgrå.

Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin 
– for teak på båter og utemøbler.

SiOO:X Forvask – tre forsterkende rengjøring før SiOO:X
behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater 
med påvekst og kraftig smuss.

SiOO:X Vedlikeholdsvask – for lettere rengjøring av tre som 
er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

**Ferdigbehandlet SiOO:X Tre –av høy kvalitet med mulighe
ter til tilpassede profiler og mål. 

**Ferdigbehandlet Kjernefuru  SiOO:Xbehandlet kjernefuru 
med stor andel kjerneved.

**Utføres av Hasås AS i Norge

For mer informasjon om behandling og vedlikehold samt 
inspirasjon og råd, besøk sioox.no.

Forbehold om endringer. For seneste informasjon henvises
till sioox.no
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