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INNOVATIV, MILJØTILPASSET  
TREBESKYTTELSE
SiOO:X trebeskyttelsesprodukter er vannbaserte og 

miljøtilpassede* med en unik, patentert formel basert på 

kisel-kalium. Produktene får dermed en spesielt god 

inntrengning i og naturlig forening med treet. Dette bidrar 

til at du kan bruke produktene på de fleste tresorter, på så vel 

gamle som nye overflater. Du får friske og naturlig sølvgrå 

treoverflater som holder i veldig lang tid.

DE VIKTIGSTE FORDELENE:

•  Opptil 15 års holdbarhet * 

•  Gir en ren og jevn, sølvgrå treoverflate  

•  Enkelt vedlikehold/lett å holde ren

Styrker og mineraliserer treet, noe som gir:

•  Smuss og vannavvisning 

•  UV-beskyttelse 

•  Reduserer forekomsten av alger/sopp og beskytter  

 mot lett råte* 

•  Færre sprekker og fliser 

•  Lang holdbarhet

BRUKSOMRÅDER: fasader, gjerder og andre vertikale 

flater. Finsagede overflater anbefales sterkt. 

*Livslengde opp til 15 år gjelder for trinn 1 – Trebeskyttelse Panel. 

Det kan behøves å legge på en andre påføring av Over

flatebeskyttelsen etter 4–7 år. Se sioox.no om produktteknikk, 

bevis/tester og nærmere beskrivelser. 

Foto over og forsidebilde: Karin Björkquist.



OM PREMIUM TREBESKYTTELSE OG 
OVERFLATEBESKYTTELSE PANEL
SiOO:X trebeskyttelsessystem for panel består av en trebe-

skyttende grunnbehandling og en kompletterende overflate-

behandling. Sammen trenger de inn og forenes ekstra godt 

med treet, noe som gir lang holdbarhet og naturlig sølvgrå 

treoverflater. Grunnbehandlingen heter Premium Trebe-

skyttelse Panel. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. Ved 

å danne et krystallsjikt styrker og beskytter det treet i opptil 

15 år. Den kompletterende behandlingen heter Premium 

Overflatebeskyttelse Panel. Dette middelet trenger inn i treet 

og fikserer behandlingen, samt danner et vannavvisende 

overflatesjikt.

HVA INNEHOLDER PRODUKTENE?

Premium Trebeskyttelse Panel består av kisel, kalium, 

organiske plantedeler og vann.  

Premium Overflatebeskyttelse Panel består av en kise-

lemulsjon og vann. 

Produktene er testet* som råtebeskyttelse ifølge normene 

EN 84 + EN 113*. Produktene er godkjent for bruk over mark, 

uten biocider, ifølge EN 3352*.

HVOR MYE GÅR DET MED?

Premium Trebeskyttelse Panel: Omtrentlig forbruk på fin saget 

panel er ca. 3–4 kvm/l til to strøk. Eldre tre trekker mer.

Premium Overflatebeskyttelse Panel: Omtrentlig forbruk på 

finsaget panel er ca. 8–10 kvm/l per strøk. 

Produktene selges i 1, 3 og 5literskanner.



EGNET PANELVIRKE
Finsaget stående treverk. Ulike treslag har ulike egenskaper,  
absorberer ulikt og levetiden varierer avhengig av hvilken naturlig råte
beskyttelse det har. SiOO:X trebeskyttelse trenger i prinsippet inn i alle tresorter, 
forenes med og styrker treoverflaten, noe som forbedrer råtebeskyttelsen 
vesentlig. I tillegg til tresort og SiOO:Xbeskyttelse kommer treets levetid an på 
trekonstruksjon, vedlikehold og utsatthet (værpåvirkning).

Bruk rustfrie/syrefaste skruer, spiker og beslag. Galvaniserte spiker og skruer kan 
irre og etterlate «tårer». For mer info se sioox.no.

HVORDAN UTVIKLES TREET OVER TID?
Kiselets herdingsprosess tar ca. 14 år. Til å begynne med er overflaten gulbrun 
og litt ujevn i fargen. Siden lysner den jevnt og vakkert ved kontakt med fukt, 
og får en naturlig grå farge etter 12 år. Da SiOO:X ikke inneholder antialge
midler kan for eksempel svertesopp forekomme i begynnelsen før prosessen 
er ferdig. Over tid blir altså treet sterkere og renere. Treoverflaten mørkner noe 
med tiden*. 
ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER
Først etter 4–7 år, eller ved behov, trenger du et nytt strøk med over flate
beskyttelse. Hold overflaten ren for best mulig holdbarhet. Nedfall og påvekster 
som mugg, alger m.m. kan alltid forekomme utendørs. SiOO:Xoverflaten kan 
også i noen grad påvirkes utenpå kiselskjoldet, spesielt i fuktige perioder, i 
skygge lagte partier og på utsatte steder. 
 
TILTAK
1. Tørrbørst bort smuss, mugg og lo med en middels hard børste på tørr over

flate for å få bort overflatisk smuss.
2. Hold overflaten ren med SiOO:X Vedlikeholdsvask. Ikke bruk såpebaserte 

produkter. Jape PrickFri mot svertesopp/mugg og alger kan anvendes. Følg 
produsentens instruksjoner. Se til at overflaten blir gjennomvåt. og om det 
er mye påvekst kan man børste inn midlet forsiktig med en mellomhard 
børste. Vanligvis skal man ikke vaske bort soppmiddelet, men la 
det ligge på til regnet skyller det bort. Produkter med pH 38 sliter 
mindre på overflatebeskyttelsen.

3. Ved større påvekst og skader, bruk SiOO:X Forvask som rengjør enkelt og 
effektivt. Da løses også Overflatebeskyttelsen opp. Kompletter derfor med 
mer SiOO:X produkter (Trebeskyttelse/Overflatebeskyttelse). Påvekst kan 
også utbedres med andre antialge og mugg produkter. Bruk helst produk
ter med pH 3–8 som sliter mindre på overflatebeskyttelsen. 

4. Etter ca. 15 år rengjøres overflaten med SiOO:X Forvask, behandlingen 
gjøres på nytt. Les mer på sioox.no.  

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.



SLIK GJØR DU DET

FORBEREDELSER

Dekk til alle gjenstander/overflater som er følsomme for 

sprut, særlig glass og aluminium, stein og beslag m.m. 

Produktene er lett alkaliske og kan etterlate flekker. Bruk 

gjerne hansker og øyevern. 

VIKTIG Å TENKE PÅ

Panelet må være tørt. Nytt trykkimpregnert virke bør ha 

tørket i minst 6 uker. Unngå å behandle under +6°C for 

Trebeskyttelsen og +10°C for Overflatebeskyttelsen, i varmt 

solskinn eller ved fare for regn. Tørk bort eventuelt spill 

med en myk klut. Glem ikke å behandle endetre og ut-

skjæringer. 

OBS: Ristes. Omrøres under behandling.

Anvendes på finsaget tre med grovere overflatestruktur. 

Stående treoverflater er renere og mer holdbare enn 

liggende (horisontale) overflater, da de holder seg tørrere. 

SiOO:X holdbarhet avhenger også av treslag og eksponering. 

HVILKET UTSTYR TRENGER JEG? 

Det eneste du trenger er spann, pensel/sprøyte, dekkmateri-

ale, børste og klut. Bruk gjerne vernehansker og øyevern. 

TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING 

Legg på rikelig med Premium Trebeskyttelse Panel, 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 Overflatebe-

skyttelse på endetreet for å forsegle treet. 

TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, 1. SESONG

Når det andre strøket Premium Trebeskyttelse Panel har 

tørket i minst 4 timer, påføres Premium Overflatebeskyttel-

se Panel med sprøyte/bred pensel. La væsken trenge inn 

noen minutter og stryk godt ut. 

TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, ETTER CA.  
4–7 ÅR

Premium Overflatebeskyttelse Panel påføres en andre gang 

etter ca. 4–7 år. Overflaten rengjøres forsiktig med SiOO:X 

Vedlikeholdsvask og myk børste. La overflaten tørke godt. 

Påfør Overflatebeskyttelsen ifølge instruksjonen for første 

sesong. Kompletter eventuelt med Premium Trebeskyttelse 

Panel på spesielt utsatte steder.



Sioo Wood Protection NORGE AS
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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 som gir treet en naturlig, 

sølvgrå overflate med en veldig lang levetid. 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 Panel og Overflatebeskyttelse Panel 

– for finsagede fasader, gjerder og andre vertikale flater.  

Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin 

– for teak på båter og utemøbler. 

SiOO:X Trebeskyttende Panelfarger – for finsagede, vertikale 

flater som fasadepanel. Finnes i seks nyanser, fra hvitgrå til 

svartgrå. 

SiOO:X Forvask – treforsterkende rengjøring før SiOO:X-be-

handling. 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. 

Trebeskyttelsesbehandlet Tre – tre av høy kvalitet med mulig-

heter til tilpassede profiler og mål. 

Stjerneterrassebord, kjernefuru med 1) over 90% eller 2) 99% 

kjerneved.

NTR/AB, trykkimpregnert terrasse med SiOO:X behandling. 

For mer informasjon om behandling og vedlikehold samt 

inspirasjon og råd, besøk sioox.no.

Forbehold om endringer. For seneste informasjon henvises

till sioox.no


