Ettersyn &
Vedlikehold
TA VARE PÅ DINE SiOO:XBEHANDLEDE TREOVERFL ATER

ET TERSYN OG VEDLIKEHOLD
Før du behandler treoverflatene dine med SiOO:X Trebeskyttelse, er det noen ting du må tenke på. Mens trebeskyttelsen forbedrer og forsterker trevirket, må overflaten holdes
ren for alger, smuss, nedfall, m.m. Smuss kan noen ganger
forekomme, spesielt på utsatte steder. Hold regelmessig
tilsyn med treoverflaten, for å kunne sette i verk passende
pleie- og Vedlikeholdstiltak. Til dette bruker du SiOO:X
Forvask, SiOO:X Vedlikeholdsvask og sunn fornuft. Husk på
å være veldig forsiktig ved rengjøring av behandlet tre.

SiOO:X FORVASK
•
•
•
•

Tre forsterkende rengjøring før behandling med
Premium Trebeskyttelse
Rengjøring av ekstra utsatte og skadde SiOO:X-behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.
Åpner opp fete, harde eller høvlede overflater, noe som
gjør at Premium Trebeskyttelse trenger bedre inn.
Løser også opp og fjerner Overflatebeskyttelsen. Det er
viktig å påføre et nytt strøk med Premium Overflatebeskyttelse slik at SiOO:X-behandlingen blir komplett.

FORBEREDEL SER: Bruk vernehansker. Rengjør overflaten
grundig med SiOO:X Forvask for å fjerne olje, maling, fett og
smuss. Eventuelle rester av olje og maling vaskes eller slipes
bort. Spyl av med vann og la trevirket tørke ordentlig. Dekk til
møbler, gjenstander av glass og aluminium samt stein og plater
m.m. Produktene er alkaliske og kan etterlate seg flekker.
Viktig å tenke på: Tørk omgående bort spill med en myk
klut. Produktet er ikke tilpasset for å fjerne hardt sittende
olje og maling. Laveste temperatur +0 grader.
Instruksjoner: Spes opptil 1 + 4 for normal rengjøring, for
lettere rengjøring opptil 1 + 8. Fukt overflaten godt med
vann, påfør SiOO:X Forvask med pensel, børste eller svamp
og la den virke i 10 minutter. Skrubb med børste og skyll
med vann. Ved rengjøring av SiOO:X-behandlet overflate
med SiOO:X Forvask, løses en del av overflate beskyttelsen
opp. Kompletter derfor med Premium Overflatebeskyttelse
når overflaten har tørket.
Forbruk: En liter utspedd væske holder til ca. 4–5 kvm
avhengig av grad av utspeing og smuss. Oppbevares frostfritt. Tømt og skylt kanne sorteres som hardplast. Inneholder kaliumsilikat og tensider.
Spørsmål? Les mer på sioox.no eller kontakt din forhandler.

SiOO:X VEDLIKEHOLDSVASK
For vedlikeholds rengjøring av SiOO:X-behandlet overflate.
Fordel blandingen på godt opptørket overflate med en myk
børste, og la den virke i 20 minutter. Børst forsiktig overflaten
med den myke børsten, og skyll deretter godt. Ikke skrubb. La
overflaten tørke før møbler m.m. plasseres på treoverflaten.
Dosering: Bland 1 dl SiOO:X Vedlikeholdsvask med 8 L lunkent
vann. Ved skitten overflate økes dosen til 2 dl.
Innhold: 5–15% anioniske og ikke-ioniske tensider. Oppbevares
utilgjengelig for barn, produktet må ikke konsumeres. Unngå
kontakt med huden og øynene. Rengjort kanne sorteres som
hardplast.

RENGJØRING
Hold overflaten ren for alger, smuss, nedfall, m.m. Følg regelmessig med på treoverflaten for å kunne sette i verk passende
pleie- og vedlikeholdstiltak.

LETTERE TILSMUSSING
A . Børst bort overfladisk smuss med en tett, middels hard børste
på tørr overflate.
B. Behøves det ytterligere effekt utover tørrbørsting, kan man
anvende SiOO:X Vedlikeholdsvask utspedd i vann med en myk
børste. Husk å skylle godt for å få bort alt middelet. Hvis man
børster hardt, løses Overflatebeskyttelsen opp, og må kompletteres med Premium Overflatebeskyttelse. Husk på at når man
vasker med vann settes prosesser i gang i SiOO:X produktene
som kommer til å gjøre treet renere, også etter selve rengjøringen.

Finnes det for eksempel litt alger igjen forsvinner de ofte
etter ytterligere noen måneder når treet har tørket.

KRAFTIGERE TILSMUSSING
C . Om ikke vaskemetoden i henhold til punkt B. holdt,
kan påvekst utbedres med anti-alge- og sopp-produkter.
Bruk helst produkter med pH 3-8 som sliter mindre på
Overflatebeskyttelsen. Følg produsentens instruksjoner og
råd ved bruken av slike produkter.
D. Den kraftigste vasken gjøres med SiOO:X Forvask, som
er veldig effektiv. Trebeskyttelsen blir værende og
forsterkes med vaskingen, men da den løser opp overflatebeskyttelsen (Premium Overflatebeskyttelse), må denne
legges på nytt.

VELDIG KRAFTIG TILSMUSSING
Om det ikke er rengjort riktig og det har oppstått alvorlig
påvekst, angrep, graffiti, fett eller annen ekstern misfarging som ikke går bort med SiOO:X Vedlikeholdsvask,
vasker man først etter punkt D. ovenfor. Man kan også
skrubbe bort trebeskyttelsen når treoverflaten er våt.
Derfor skal Premium Trebeskyttelse legges på i to
omganger. Overflaten kompletteres deretter med
Premium Overflatebeskyttelse.

FORBEDRING
En ekstra utsatt overflate
kan forbedres, og en lettere
skade kan repareres, ved å
legge på mer av Premium
Trebeskyttelse. Den kan
påføres på hele overflaten
eller flekkvis. Start med å
vaske overflaten med
SiOO:X Forvask. Dette fører
til at den gamle Overflatebeskyttelsen løses opp, og
overflaten blir ren før
Premium Trebeskyttelse
påføres. Om du har
skrubbet hardt, eller om du vil forbedre vannavvisningen
og gjøre en følsom overflate mer tørr, mer holdbar og
lysere, kan du legge på mer Premium Overflatebeskyttelse.
Etter vask blir overflaten ofte gulere, men når ny
Overflatebeskyttelse påføres, kommer den lyse overflaten
tilbake gjennom en reaksjon i trebeskyttelsen. Som regel
blir overflaten jevnt lysgrå igjen etter noen måneder.

REPARASJON
Ved skader der overflaten har fått riper, eller når panelet er
kuttet/kappet og ubehandlede treoverflater er utsatt, må
det legges på ny Premium Trebeskyttelse i to runder. Den
forsegles/kompletteres deretter med Premium Overflatebeskyttelse.

LO OG FLISKRITTING
Etter lange fuktige perioder felles det iblant ut lolignende,
hvite partikler. Det er ofte et overskudd av overflatebeskyttelsen og forekommer mest på tette overflater etter
den første vinteren. Det skylles som regel bort i regn eller
kan børstes bort. Påfør deretter et tynt lag Overflatebeskyttelse. Når overflaten er våt, er Overflatebeskyttelsen
mer følsom og skrapemerker under stolben m.m. kan
forekomme. Det finnes fortsatt Overflatebeskyttelse som
beskytter i dybden, men børst bort lo og reparer flekkene
med Overflatebeskyttelse. Den lyse overflaten kommer
tilbake etter en måneds tid.
FLISKRIT TING (løse trefibre), som er treets naturlige måte
å eldes på, skjer når ligninet brytes ned. SiOO:X reduserer
dette under hele livslengden. Iblant kan loet til og med ha
visse fibre. Det påvirker imidlertid ikke treets holdbarhet
hvis bruksanvisningen for SiOO:X følges. Se sioox.no.

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 PRODUK TER:
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,
vertikale 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:Xbehandling. 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 muligheter til tilpassede profiler og mål.
**Ferdigbehandlet Kjernefuru SiOO:X-behandlet 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.
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