
TA HAND OM DINA 
SIOO:X-BEHANDLADE TRÄYTOR 

Skötsel  &
Underhåll

BÄTTRING
En extra utsatt yta kan förbättras och en lättare skada 
repareras genom att lägga på mer av SiOO:X. Det kan 
göras över hela ytan eller fläckvis. Det gråa sitter ytligt och 
tvättas lätt bort men återskapas efter några månader och 
ytan blir jämnare. När du använder SiOO:X Panelfärg bör 
du dock vara försiktig när du bättrar fläckvis då du 
adderar pigment för varje lager. Börja med att tvätta ytan 
med Förtvätt:X. Det gör att det gamla ytskyddet löses upp, 
ytan blir ren innan Sioo:x Träskydds produkterna läggs på. 
Därefter läggs Ytskydd på enligt instruktion för Ytskydd.

REPARATION
Vid skador då ytan har blivit repad eller när panel kapas 
och obehandlad träyta blir blottlagd, behöver träskyddet 
åter läggas i två omgångar. Det förseglas sedan med 
SiOO:X Ytskydd. Sioo Wood Protection AB
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OM OSS 
Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av 
miljöanpassade träskyddsprodukter till både privat personer och 
företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kalium-
teknologi. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA SiOO:X-PRODUKTER:
Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke,  
bryggor, ute möbler etc.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för finsågade fasader, 
staket och andra finsågade vertikala ytor. 

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor 
som fasadpanel m.m. Finns i sex nyanser, från vitgrå till 
svartgrå. 

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och 
utemöbler etc.

Original Träskydd/Ytskydd – för tryckimpregnerat trallvirke,  

bryggor, ute möbler m.m.

Förtvätt:X – träförstärkande rengöring inför Sioo:x- behandling. 
Även för rengöring av behandlade ytor med påväxt och kraftig 
smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som 
behandlats med Sioo:x Träskydd.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM är en linje med för behandlat 
trä, av högsta kvalitet. Ready to Use. 

• SiOO:X Granpanel – trä av hög kvalitet med  möjligheter till 

anpassade profiler, färger och mått.  

• SiOO:X Kärnfurutrall – Sioo:x-behandlad kärnfuru med hög 
andel kärnved. 

• SiOO:X Vulcan Trall & Panel – Sioo:x-behandlad Thermo 
Furu.

För mer information om behandling och underhåll samt 
inspiration och råd besök sioox.se

Reservation för ev. ändringar.  
För senaste information hänvisas till sioox.se.



97 mm

UNDERHÅLL AV SIOO:X-BEHANDLAD YTA
Efter att du har grund- och ytbehandlat noggrant, tvättar du 
träytan vid behov. Det räcker för att hålla träet friskt och få en 
fin, ljusgrå lyster i många år. Med tiden mörknar det något. 
Genom att komplettera med ytskydd och i utsatta lägen även 
träskydd, erhålls en ljusare, renare träyta.

SIOO:X UNDERHÅLLSTVÄTT 
• För underhållsrengöring av SiOO:X-behandlad yta 
• Tar bort lättare smuts och alger
• Förlänger livslängden på träytan

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING MED SIOO:X UNDER-

HÅLLSTVÄTT 

• Fördela blandningen på ytan med mjuk borste, låt verka 20 
min. Använd skyddshandskar och skyddglasögon.

• Borsta försiktigt ytan med den mjuka borsten och skölj sedan väl
• Låt ytan torka innan möbler m.m. ställs på

Dosering: Späd 1 dl Underhållstvätt med 8 liter ljummet
vatten. Vid hårt smutsad yta, öka till 2 dl Underhållstvätt.

Innehåll: 5–15% anjoniska och nonjoniska tensider. 

Förvaras oåtkomligt för barn, produkten får ej förtäras. Undvik 
hud- och ögonkontakt. Rengjord förpackning källsorteras som 
plast förpackning. 

RENGÖRINGSNIVÅER

Ytlig lätt nedsmutsning

A. Torrborsta med en levang eller medelhård borste på 
torr yta för att få bort ytlig smuts.

B. Behövs ytterligare rengöring utöver torrborstning 
använd SiOO:X Underhållstvätt tillsammans med levang 
eller rotborste. SiOO:X Panelfärg ska inte tvättas med 
vatten det första året. Följ instruktionerna på Underhålls-
tvätten för bästa resultat. Skölj väl för att få bort allt medel. 
Om man borstar hårt mår ytan bra av att sprayas med steg 
2, Ytskyddet. När man tvättar med vatten så sätts processer 
igång i SiOO:X Träskydd som kommer att göra träet ännu 
renare, också efter själva rengöringen. Finns till exempel 
lite alger kvar försvinner de ofta efter ytterligare någon 
månad när träet torkat.

Ytlig kraftig nedsmutsning

C. Om det inte var tillräckligt med tvätt enligt punkt B) är 
produkten JAPE Prickfri mot svartsporer/mögel och alger 
samt mot grönalger och lav, effektiv. Följ tillverkarens 
instruktioner. Se till att ytan blir genomblöt och om det är 
mycket påväxt kan man gnugga in medlet försiktigt med 
medelhård borste. Tvätta i normalfallet inte bort utan låt 
ligga kvar tills det sköljts bort av regn. 

D. Den kraftfullaste tvätten av alla görs med SiOO:X 
Förtvätt:X, som är mycket effektiv. Följ instruktionerna för 
bästa resultat. Träskyddet är kvar och förstärks genom 
tvätten, men då löses även Ytskyddet (steg 2) upp, och 
behöver läggas på igen. Om du behöver att skrubba hårt så 
följ även rekommendationen i steget som följer här under.

Mycket kraftig nedsmutsning
Om man inte har underhållit ytan ordentligt och har fått 
kraftig påväxt, angrepp, graffiti, fett eller andra yttre 
missfärgningar som inte går bort med Underhållstvätt, så 
tvättar man först enligt punkt D) ovan. Som tillägg kan 
träskyddet skrubbas när det är vått. Därefter läggs SiOO:X 
Träskydd på i två omgångar. Ytan försluts med SiOO:X 
Ytskydd.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Träskyddet förbättrar och förstärker träveden så ytan 
be höver hållas ren från alger, smuts, nedfall etc. Smuts kan 
fastna på särskilt utsatta ställen. Håll regelbunden uppsikt 
över träytan för att kunna sätta in lämpliga skötsel- och 
underhålls åtgärder. Till detta tar du hjälp av terassborste, 
Förtvätt:X, SiOO:X Underhållstvätt och sunt förnuft! 

INNAN APPLICERING AV SIOO:X
Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, 
sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt 
alkaliska och kan lämna fläckar. Tvätta sedan med Förtvätt:X. 
Att tänka på: Torka bort spill omgående med blöt trasa. Lägsta 
temperatur +0 grader. Håll ytan blöt under hela verknadstiden.

FÖRTVÄTT:X:
• Träförstärkande rengöring före behandling med SiOO:X 

Träskydd. För rengöring av extra utsatta och skadade ytor 
behandlade med SiOO:X Träskydd, som utsatts för påväxt 
och kraftig smuts.

• Tar bort gråa, döda fibrer som annars kan komma att lossna.
• Öppnar upp feta, hårda eller släta ytor, vilket gynnar 

behandlingen med SiOO:X Träskydd
• Löser även upp och tar bort ytskyddet. Därför är det viktigt 

att åter stryka på nytt SiOO:X Ytskydd (steg 2) så att 
SiOO:X-behandlingen blir komplett.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING MED FÖRTVÄTT:X 

• Spädes upp till 1+4 för normal rengöring, upp till 1+8 för 
lättare rengöring. 

• Vattna ytan, applicera Förtvätt:X med pensel, borste eller 
svamp och låt verka i ca 10 minuter. Använd skyddshand-
skar och skyddglasögon.

• Skrubba med borste eller högtryckstvätt med roterande 
borste 

• Spola av med vatten och låt träet torka ordentligt 

Vid rengöring av redan behandlad yta kommer Förtvätt:X att 
lösa upp en del av SiOO:X Ytskydd. Komplettera därför med 
SiOO:X Ytskydd när ytan har torkat.
Åtgång: En liter utspädd vätska räcker till ca 4–5 kvm 
beroende på grad av utspädning och smuts.
Förvaring: Förtvätt:X förvaras frostfritt, ursköljd förpack-
ning sorteras som hårdplast. 
Innehåll: Kaliumsilikat och tensider. 
Om jag har frågor? Läs mer på sioox.se eller kontakta din
återförsäljare.
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BÄTTRING
En extra utsatt yta kan förbättras och en lättare skada 
repareras genom att lägga på mer av SiOO:X. Det kan 
göras över hela ytan eller fläckvis. Det gråa sitter ytligt och 
tvättas lätt bort men återskapas efter några månader och 
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du dock vara försiktig när du bättrar fläckvis då du 
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Därefter läggs Ytskydd på enligt instruktion för Ytskydd.
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Vid skador då ytan har blivit repad eller när panel kapas 
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miljöanpassade träskyddsprodukter till både privat personer och 
företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kalium-
teknologi. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.
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som fasadpanel m.m. Finns i sex nyanser, från vitgrå till 
svartgrå. 

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och 
utemöbler etc.

Original Träskydd/Ytskydd – för tryckimpregnerat trallvirke,  

bryggor, ute möbler m.m.

Förtvätt:X – träförstärkande rengöring inför Sioo:x- behandling. 
Även för rengöring av behandlade ytor med påväxt och kraftig 
smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som 
behandlats med Sioo:x Träskydd.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM är en linje med för behandlat 
trä, av högsta kvalitet. Ready to Use. 

• SiOO:X Granpanel – trä av hög kvalitet med  möjligheter till 

anpassade profiler, färger och mått.  

• SiOO:X Kärnfurutrall – Sioo:x-behandlad kärnfuru med hög 
andel kärnved. 

• SiOO:X Vulcan Trall & Panel – Sioo:x-behandlad Thermo 
Furu.

För mer information om behandling och underhåll samt 
inspiration och råd besök sioox.se

Reservation för ev. ändringar.  
För senaste information hänvisas till sioox.se.



TA HAND OM DINA 
SIOO:X-BEHANDLADE TRÄYTOR 

Skötsel  &
Underhåll

BÄTTRING
En extra utsatt yta kan förbättras och en lättare skada 
repareras genom att lägga på mer av SiOO:X. Det kan 
göras över hela ytan eller fläckvis. Det gråa sitter ytligt och 
tvättas lätt bort men återskapas efter några månader och 
ytan blir jämnare. När du använder SiOO:X Panelfärg bör 
du dock vara försiktig när du bättrar fläckvis då du 
adderar pigment för varje lager. Börja med att tvätta ytan 
med Förtvätt:X. Det gör att det gamla ytskyddet löses upp, 
ytan blir ren innan Sioo:x Träskydds produkterna läggs på. 
Därefter läggs Ytskydd på enligt instruktion för Ytskydd.

REPARATION
Vid skador då ytan har blivit repad eller när panel kapas 
och obehandlad träyta blir blottlagd, behöver träskyddet 
åter läggas i två omgångar. Det förseglas sedan med 
SiOO:X Ytskydd. Sioo Wood Protection AB

www.sioox.se

Ve
rs

io
n 

SE
_2

02
2-

02
 

OM OSS 
Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av 
miljöanpassade träskyddsprodukter till både privat personer och 
företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kalium-
teknologi. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA SiOO:X-PRODUKTER:
Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke,  
bryggor, ute möbler etc.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för finsågade fasader, 
staket och andra finsågade vertikala ytor. 

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor 
som fasadpanel m.m. Finns i sex nyanser, från vitgrå till 
svartgrå. 

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och 
utemöbler etc.

Original Träskydd/Ytskydd – för tryckimpregnerat trallvirke,  

bryggor, ute möbler m.m.

Förtvätt:X – träförstärkande rengöring inför Sioo:x- behandling. 
Även för rengöring av behandlade ytor med påväxt och kraftig 
smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som 
behandlats med Sioo:x Träskydd.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM är en linje med för behandlat 
trä, av högsta kvalitet. Ready to Use. 

• SiOO:X Granpanel – trä av hög kvalitet med  möjligheter till 

anpassade profiler, färger och mått.  

• SiOO:X Kärnfurutrall – Sioo:x-behandlad kärnfuru med hög 
andel kärnved. 

• SiOO:X Vulcan Trall & Panel – Sioo:x-behandlad Thermo 
Furu.

För mer information om behandling och underhåll samt 
inspiration och råd besök sioox.se

Reservation för ev. ändringar.  
För senaste information hänvisas till sioox.se.


