
OM OS 
Sioo:x har siden starten i 1998 udført forskning i og udvik-
ling af miljøtilpassede træbeskyttelsesprodukter til såvel 
privatpersoner som virksomheder. Vores produkter er 
baseret på en patenteret kisel-kaliumteknologi. Vi har 
laboratorier, produktion og kontorer i Göteborg, Sverige.

VORES SiOO:X-PRODUKTER:
Premium Træbeskyttelse Terrasse & Overfladebeskyttelse 
Terrasse – til finsavede facader, stakitter og andre vertikale 
overflader.

Premium Træbeskyttelse Panel & Overfladebeskyttelse Panel 
– til finsavede facader, stakitter og andre vertikale overflader.

Premium Træbeskyttelse Marine & Overfladebeskyttelse Marine 
– til teaktræ på både og havemøbler.

SiOO:X Træbeskyttende Panelfarver – til finsavede, vertikale 
overflader som facadepaneler mv. Fås i seks nuancer, fra 
hvidgrå til sortgrå.

SiOO:X Forvask – træforstærkende rengøring før Sioo:x-be-
handling. Også til rengøring af behandlede overflader med 
begroning og kraftig tilsmudsning.

SiOO:X Vedligeholdelsesvask – til lettere rengøring af træ, der 
er behandlet med SiOO:X Træbeskyttelse.

Forbehandlet træ – træ af høj kvalitet med mulighed for 
tilpassede profiler og mål.

SiOO:X Kernefyr Træplanker SiOO:X behandlet kernefyrretræ 
med høg andel kernetræ. 

Der tages forbehold for evt. ændringer. For seneste information 
henvises til sioox.dk.

FOR HOLDBARE  
SØLVGRÅ TRÆOVERFLADER 

Terrasse
PREMIUM TRÆBESKYTTELSE /  

OVERFLADEBESKYTTELSE

SÅDAN GØR DU
FORBEREDELSER
Beskyt alle tilstødende overflader mod stænk. Glas, 
aluminium, sten og fliser mv. er ekstra udsat. Produkterne 
er let basiske og kan efterlade pletter. Anvend SiOO:X 
Forvask til at fjerne malingrester og snavs mv. Evt. rester 
slibes væk. Skyl af med vand og lad terrassen tørre 
grundigt. Brug eventuelt handsker og beskyttelsesbriller.

OBS!
Terrassen skal være tør. Nyt trykimprægneret træ skal 
have tørret i mindst 6 uger. Behandlingen må ikke 
foretages under + 6 ° C, i direkte sol eller med risiko for 
regn fra start indtil 60 minutter efter påføring af trin 2. 
Del gerne terrassen i 30-50 kvm og udfør alle tre behand-
linger samme dag. Hvis det stadig sker regn med mere end 
ca. 6 mm på træbeskyttelsen, lægger du lidt ekstra 
træbeskyttelse på. Tør spild væk med en fugtig klud. 
Omrystes. Omrøres under påføringen. Sioo:x’s hold-
barhed afhænger også af træsort og eksponering.*

HVAD SKAL JEG BRUGE AF UDSTYR?
Det eneste du behøver er en beholder, børste, afdæknings-
materiale, sprøjte/pensel/terassetrimmer og klud. Udsty-
ret rengøres med vand.

TRIN 1 – GRUNDBEHANDLING
Påfør Premium Træbeskyttelse Terrasse med sprøjte/pensel/
terassetrimmer, lad det trænge ind og fordel det godt. Lad 
det tørre i mindst 2 timer. Påfør derefter endnu et lag 
træbeskyttelse og lad det tørre i mindst 4 timer. Påfør rigeligt 
med Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse på endetræet. 
Det er særligt vigtigt på ikke-trykimprægneret træ.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 1. SÆSON
Påfør Premium Overfladebeskyttelse Terrasse med pensel/
sprøjte/terassetrimmer. Lad væsken trænge ind i nogle 
minutter og stryg den derefter godt ud. Terrassen er 
brugstør efter ca. 1 time.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 2. SÆSON
Efter ca. 12–18 måneder kræver terrassen endnu en 
overfladebehandling, hvilket forsegler overfladen, så den 
holder i mange år fremover. Vask rent med SiOO:X 
Vedligeholdelsesvask før påføring. Terrassen er brugstør 
efter ca. 1 time. Yderligere en påføring af Overfladebeskyt-
telse kan være nødvendig efter nogle år. På særligt udsatte 
steder er det nødvendigt at påføre træbeskyttelse/over-
fladebeskyttelse flere gange i overfladens levetid.
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Sioo Wood Protection AB
Distributør: C. Flauenskjold A/S
Nålemagervej 1, 9000 Aalborg 
E-mail: info@flauenskjold.dk
Tlf.: 96 31 47 00
www.flauenskjold.dk
www.sioox.dk



97 mm

OM PREMIUM TRÆBESKYTTELSE/
OVERFLADEBESKYTTELSE TERRASSE
Sioo:x’s træbeskyttelsessystem til terrasser består af en træ-
beskyttende grundbehandling og en supplerende overflade-
behandling. Sammen trænger de ind og går i ekstra god 
forbindelse med træet. Det giver lang holdbarhed og naturligt 
sølvgrå træoverflader.
Grundbehandlingen hedder Premium Træbeskyttelse 
Terrasse. Midlet åbner træet op og trænger ind. Ved at danne et 
multi-beskyttende kiselskjold beskytter det træet i op til 12 år.*
Den supplerende behandling hedder Premium Overflade
beskyttelse Terrasse. Dette middel trænger ind i træet og 
fikserer behandlingen samt danner et smuds- og vandafvisende 
overfladelag.

INDHOLD:
Premium Træbeskyttelse Terrasse består af kisel, kalium, 
organiske plantedele og vand.
Premium Overfladebeskyttelse Terrasse består af en 
kiselemulsion og vand.

Produktteknologien er testet mod råd iht. standarderne  
EN 84 + EN 113.* Produkterne er godkendt til brug over jorden, 
uden biocider, iht. EN 335-2.*

FORBRUG:
Premium Træbeskyttelse Terrasse: En liter rækker til ca. 4–5 m² 
for to påføringer på anbefalede træoverflader. Ældre tørt træ 
giver et højere forbrug af træbeskyttelse.

Premium Overfladebeskyttelse Terrasse: En liter rækker til ca. 8–10 
m² per påføring på anbefalede træoverflader.

Produkterne sælges i beholdere med 1, 3 og 5 liter.

Foto tv, Christer Olofsson i midten øverst, James Silverman. 
Omslagsbillede @susantornqvist.

EGNET TERRASSEKONSTRUKTION
Sørg for at konstruktionen er korrekt dimensioneret og ventileret, dvs. 
at lægter er monteret med maks. c/c på 60 cm, at altanen er godt hævet 
over jorden (min. 40 cm), samt at regnvand drænes effektivt væk. At 
der er tilstrækkelig stor afstand mellem terrassebrædderne, så vandet 
kan rinde af, også når træet kvælder op og ved forekomst af organisk 
materiale/løv. Brug grus, fiberdug eller lignende for optimal fugtafvis-
ning, efterlad en åbning – gerne i flere retninger – så vinden/luften kan 
sikre udluftning under terrassen. Brug rustfrie/syrefaste skruer, søm og 
beslag. Galvaniserede søm og skruer kan irre og efterlade “tårer”. Se 
sioox.dk for yderligere info.

EGNET TERRASSETRÆ
Trykimprægneret fyr, sibirisk lærk, ædeltræ, kernefyr, termobehandlet 
træ, eg, ceder. Forskellige træsorter har forskellige egenskaber, absor-
berer forskelligt, og levetiden varierer i forhold til graden af naturlig 
beskyttelse mod råd. Sioo:x træbeskyttelse trænger i princippet ind 
i alle træsorter, går i forbindelse med og styrker overfladen, hvilket 
forbedrer beskyttelsen mod råd markant. Ud over træsort og Sioo:x-
beskyttelse afhænger træets levetid af trækonstruktion, vedligehol-
delse og eksponering (vejrpåvirkning).

HVORDAN UDVIKLER TRÆET SIG OVER TID?
Først er overfladen gulbrun og lidt flammende. Den lysner ved kontakt 
med fugt og begynder at få en sølvgrå farve efter 2–6 uger. Over-
fladen bliver smukt lys, når kislen hærder.* Processen tager ca. 1 år for 
vandrette træflader som f.eks. et terrasse gulv. Træoverfladen mørkner 
derefter noget med tiden.*

PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG SKADER
Hold overfladen ren for optimal funktion. Nedfald og begroning såsom 
skimmel, alger mv. kan altid forekomme udendørs. Sioo:x-overfladen 
kan også i et vist omfang rammes af dette uden på kiselskjoldet, især i 
våde perioder, i skyggefulde områder og på udsatte steder.

1.  Børst snavs, skimmel og overfladiske fnug tørt væk med en tæt,  
 middelhård børste.

2.  Vask jævnligt med SiOO:X Vedligeholdelsesvask. Brug ikke sæbe  
 baserede produkter, eftersom overfladebeskyttelsen så sidder  
 dårligere fast.

3.  I tilfælde af sværere begroning eller skader anvendes SiOO:X  
 Forvask, som rengør effektivt. Derved opløses overfladebeskyttelsen.  
 Supplér derfor med yderligere Sioo:x-produkter (Træbeskyttelse+ 
 Overfladebeskyttelse).  
 Begroning kan fjernes f.eks. et algemiddel med en pH-værdi mellem  
 3–8. Følg anvisningerne, men vask det IKKE af; lad det blive  
 siddende, til det skylles væk af regnen.

Efter langvarige, fugtige perioder udfældes der undertiden hvide fnug-
lignende partikler. Det er ofte et overskud af overfladebeskyttelse, 
og det forekommer mest på tætte overflader efter den første vinter. 
Det skylles som regel bort af regnen eller kan evt. børstes væk. Påfør 
derefter et tyndt lag overfladebeskyttelse. Mens overfladen er våd, er 
overfladebeskyttelsen mere følsom over for skrabemærker fra stole-
ben mv. Der er stadig overfladebeskyttelse tilbage, som beskytter i 
dybden, men børst fnug væk og pletreparér med overfladebeskyttelse. 
Den lyse overflade vender tilbage i løbet af et par måneder.  
Se sioox.dk.

INNOVATIV, MILJØTILPASSET  
TRÆ BESKYTTELSE
Sioo:x’s træbeskyttelsesprodukter er vandbaserede og 
miljøtilpassede* med en unik, patenteret sammen sætning 
baseret på kisel-kalium. Produkterne trænger dermed 
særdeles godt ind i træet og går i naturlig forbindelse med 
det. Det gør det muligt at anvende produkterne på de fleste 
træsorter, både gamle och nye overflader. Du får friske, 
bløde og naturligt sølvgrå træoverflader, som holder i meget 
lang tid.  

PRIMÆRE FORDELE:

• Op til 12 års holdbarhed*

• Giver en smuk, sølvgrå træoverflade, som føles blød og kølig

• Let at holde ren

Styrker og mineraliserer træet, hvilket giver:
• Smuds- og vandafvisning

• UV-beskyttelse

• Reduceret forekomst af skimmelsporer og alger*

• Beskyttelse mod let råd*

• Mindre skridrisiko

• Færre revner og splinter

• Lang levetid

ANVENDELSESOMRÅDER: I princippet på alle træsorter, 
der egner sig til udendørs brug, både gammelt og nyt træ. 
Også på tidligere olierede/malede overflader efter grundig 
rengøring. Velegnet på terrassebrædder*, bådebroer, læhegn, 
havemøbler* mv. Trykimprægneret træ giver længst levetid. 
På vertikale overflader anvendes vores panelsortiment for 
optimalt resultat.

*Se sioox.dk vedrørende tester og dokumentation, terrasse-
konstruktion, holdbarhed på forskellige træsorter samt 
specialartikler. Levetiden på op til 12 år gælder for trin 1 

– Træbeskyttelse Terrasse på trykimprægneret træ. Over tid 
mindskes forekomsten af alger og skimmel samt beskyttelse 
mod let råd*.
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INNOVATIV, MILJØTILPASSET  
TRÆ BESKYTTELSE
Sioo:x’s træbeskyttelsesprodukter er vandbaserede og 
miljøtilpassede* med en unik, patenteret sammen sætning 
baseret på kisel-kalium. Produkterne trænger dermed 
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træsorter, både gamle och nye overflader. Du får friske, 
bløde og naturligt sølvgrå træoverflader, som holder i meget 
lang tid.  
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optimalt resultat.

*Se sioox.dk vedrørende tester og dokumentation, terrasse-
konstruktion, holdbarhed på forskellige træsorter samt 
specialartikler. Levetiden på op til 12 år gælder for trin 1 

– Træbeskyttelse Terrasse på trykimprægneret træ. Over tid 
mindskes forekomsten af alger og skimmel samt beskyttelse 
mod let råd*.



OM OS 
Sioo:x har siden starten i 1998 udført forskning i og udvik-
ling af miljøtilpassede træbeskyttelsesprodukter til såvel 
privatpersoner som virksomheder. Vores produkter er 
baseret på en patenteret kisel-kaliumteknologi. Vi har 
laboratorier, produktion og kontorer i Göteborg, Sverige.

VORES SiOO:X-PRODUKTER:
Premium Træbeskyttelse Terrasse & Overfladebeskyttelse 
Terrasse – til finsavede facader, stakitter og andre vertikale 
overflader.

Premium Træbeskyttelse Panel & Overfladebeskyttelse Panel 
– til finsavede facader, stakitter og andre vertikale overflader.

Premium Træbeskyttelse Marine & Overfladebeskyttelse Marine 
– til teaktræ på både og havemøbler.

SiOO:X Træbeskyttende Panelfarver – til finsavede, vertikale 
overflader som facadepaneler mv. Fås i seks nuancer, fra 
hvidgrå til sortgrå.

SiOO:X Forvask – træforstærkende rengøring før Sioo:x-be-
handling. Også til rengøring af behandlede overflader med 
begroning og kraftig tilsmudsning.

SiOO:X Vedligeholdelsesvask – til lettere rengøring af træ, der 
er behandlet med SiOO:X Træbeskyttelse.

Forbehandlet træ – træ af høj kvalitet med mulighed for 
tilpassede profiler og mål.

SiOO:X Kernefyr Træplanker SiOO:X behandlet kernefyrretræ 
med høg andel kernetræ. 

Der tages forbehold for evt. ændringer. For seneste information 
henvises til sioox.dk.

FOR HOLDBARE  
SØLVGRÅ TRÆOVERFLADER 

Terrasse
PREMIUM TRÆBESKYTTELSE /  

OVERFLADEBESKYTTELSE

SÅDAN GØR DU
FORBEREDELSER
Beskyt alle tilstødende overflader mod stænk. Glas, 
aluminium, sten og fliser mv. er ekstra udsat. Produkterne 
er let basiske og kan efterlade pletter. Anvend SiOO:X 
Forvask til at fjerne malingrester og snavs mv. Evt. rester 
slibes væk. Skyl af med vand og lad terrassen tørre 
grundigt. Brug eventuelt handsker og beskyttelsesbriller.

OBS!
Terrassen skal være tør. Nyt trykimprægneret træ skal 
have tørret i mindst 6 uger. Behandlingen må ikke 
foretages under + 6 ° C, i direkte sol eller med risiko for 
regn fra start indtil 60 minutter efter påføring af trin 2. 
Del gerne terrassen i 30-50 kvm og udfør alle tre behand-
linger samme dag. Hvis det stadig sker regn med mere end 
ca. 6 mm på træbeskyttelsen, lægger du lidt ekstra 
træbeskyttelse på. Tør spild væk med en fugtig klud. 
Omrystes. Omrøres under påføringen. Sioo:x’s hold-
barhed afhænger også af træsort og eksponering.*

HVAD SKAL JEG BRUGE AF UDSTYR?
Det eneste du behøver er en beholder, børste, afdæknings-
materiale, sprøjte/pensel/terassetrimmer og klud. Udsty-
ret rengøres med vand.

TRIN 1 – GRUNDBEHANDLING
Påfør Premium Træbeskyttelse Terrasse med sprøjte/pensel/
terassetrimmer, lad det trænge ind og fordel det godt. Lad 
det tørre i mindst 2 timer. Påfør derefter endnu et lag 
træbeskyttelse og lad det tørre i mindst 4 timer. Påfør rigeligt 
med Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse på endetræet. 
Det er særligt vigtigt på ikke-trykimprægneret træ.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 1. SÆSON
Påfør Premium Overfladebeskyttelse Terrasse med pensel/
sprøjte/terassetrimmer. Lad væsken trænge ind i nogle 
minutter og stryg den derefter godt ud. Terrassen er 
brugstør efter ca. 1 time.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 2. SÆSON
Efter ca. 12–18 måneder kræver terrassen endnu en 
overfladebehandling, hvilket forsegler overfladen, så den 
holder i mange år fremover. Vask rent med SiOO:X 
Vedligeholdelsesvask før påføring. Terrassen er brugstør 
efter ca. 1 time. Yderligere en påføring af Overfladebeskyt-
telse kan være nødvendig efter nogle år. På særligt udsatte 
steder er det nødvendigt at påføre træbeskyttelse/over-
fladebeskyttelse flere gange i overfladens levetid.
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Sioo Wood Protection AB
Distributør: C. Flauenskjold A/S
Nålemagervej 1, 9000 Aalborg 
E-mail: info@flauenskjold.dk
Tlf.: 96 31 47 00
www.flauenskjold.dk
www.sioox.dk
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