
FOR HOLDBARE, SØLVGRÅ,  

NATURLIGE HUSFACADER 

PREMIUM TRÆBESKYTTELSE 

Panel
SÅDAN GØR DU

FORBEREDELSER
Beskyt alle tilstødende overflader mod stænk. Glas, alumi-
nium, sten og fliser mv. er ekstra udsat. Produkterne er let 
basiske og kan efterlade pletter. Anvend eventuelt handsker 
og beskyttelsesbriller.

OBS!
Panelerne skal være tørre. Nyt trykimprægneret træ skal 
have tørret i mindst 6 uger. Undgå behandling ved tempera-
turer under +6 °C for Træbeskyttelse og +10 °C for Over
fladebeskyttelse, i høj solskin eller ved risiko for regn fra 
start frem til 60 min. efter påføring af trin 2. Tør eventuelt 
spild væk med en fugtig klud.  
OBS! Omrystes. Omrøres under behandlingen. Anvend 
finsavet træ med grovere overfladestruktur. Lodrette 
træflader er renere og mere holdbare end vandrette flader, 
eftersom de holder sig mere tørre. SiOO:X’s holdbarhed 
afhænger også af træsort og eksponering.*

UDSTYR
Det eneste, du behøver, er en beholder, en sprøjtepistol/
pensel, afdækningsmateriale, en børste og en klud. Anvend 
eventuelt beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

TRIN 1 – GRUNDBEHANDLING
Påfør rigeligt med Premium Træbeskyttelse Panel med 
sprøjte/pensel, lad det trænge ind og fordel det godt. Lad det 
tørre i mindst 2 timer. Påfør derefter endnu et lag træ
beskyttelse og lad det tørre i mindst 4 timer. Påfør
rigeligt med Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse på
endetræet, da endetræet suger meget og lukkes af ved 
påføring af træbeskyttelse og overfladebeskyttelse.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 1. SÆSON
Når den anden påføring af Premium Træbeskyttelse Panel 
har tørret i mindst 4 timer, påføres Premium Overflade
beskyttelse Panel med sprøjte/pensel. Lad væsken trænge 
ind i nogle minutter og stryg den derefter godt ud. Lad 
overfladen tørre i mindst 2 timer.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, EFTER CA. 4-7 ÅR
Premium Overfladebeskyttelse Panel påføres anden gang 
efter ca. 4–7 år, alt efter skøn og behov. Overfladen rengøres 
forsigtigt med SiOO:X Vedligeholdelsesvask og en blød 
børste. Lad overfladen tørre godt. Påfør Premium  Over
fladebeskyttelse Panel i henhold til anvisningerne for 1. 
påføring. Supplér evt. med  Premium Træbeskyttelse Panel 
på særligt udsatte steder.

. Sioo Wood Protection AB.
www.sioox.dk
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OM OS 
SiOO:X har siden starten i 1998 udført forskning i og udvikling 
af miljøvenlige træbeskyttelsesprodukter til såvel privatpersoner 
som virksomheder. Vores produkter er baseret på en patenteret 
kiselkaliumteknologi. Vi har laboratorier, produktion og 
kontorer i Göteborg, Sverige.

VORES SIOO:X-PRODUKTER:

Premium Træbeskyttelse Terrasse  – til terrassebrædder, både-
broer, havemøbler mv.

Premium Træbeskyttelse Panel – til ru facader, stakitter og andre 
finsavede lodrette overflader.

Træbeskyttende Panelmalinger – til ru lodrette over flader som 
facadepaneler mv. Fås i seks nuancer, fra hvidgrå til sortgrå.

Premium Træbeskyttelse Marine – til teaktræ på både og 
havemøbler mv.

Original Træbeskyttelse – til trykimprægnerede terrasse
brædder, bådebroer, havemøbler mv.

SiOO:X Forvask – træforstærkende rengøring før Sioo:x 
behandling. 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.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM er en produktserie med 
forbehandlet træ af højeste kvalitet. Ready to use.

• SiOO:X Kernefyr – Sioo:xbehandlet kernefyr med en høj 
andel af kernetræ. 

• SiOO:X Granpanel – træ af høj kvalitet med mulighed for 

tilpassede profiler, farver og mål.  

• SiOO:X Vulcan Træ & Panel – Sioo:xbehandlet Thermofyr.

Besøg sioox.dk for yderligere information om behandling og 
vedligeholdelse samt inspiration og rådgivning.

Der tages forbehold for evt. ændringer.  
For opdaterede informationer henvises der til sioox.dk.



97 mm

PREMIUM TRÆBESKYTTELSE PANEL
SiOO:X’s træbeskyttelsessystem til paneler består af en træ
beskyttende grundbehandling og en supplerende over
fladebehandling. Sammen trænger de ind og går i ekstra god 
forbindelse med træet, hvilket giver lang holdbarhed og naturligt 
sølvgrå træoverflader.  
Grundbehandlingen hedder Premium Træbeskyttelse Panel. 
Midlet åbner træet op og trænger ind. Ved at danne et hårdt, 
krystallinsk lag styrker og beskytter det træet i op til 15 år.Den 
supplerende behandling hedder Premium Overflade beskyttelse 
Panel. Dette middel trænger ind i træet, fikserer behandlingen og 
danner et vandafvisende overfladelag.

INDHOLD:
Premium Træbeskyttelse Panel består af kisel, kalium, orga-
niske plantedele og vand.

Premium Overfladebeskyttelse Panel 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 3352.*

FORBRUG:

Premium Træbeskyttelse Panel: 1 liter rækker til ca. 34 m² ved to 
påføringer på ru træ. Ældre træ suger mere.

Premium Overfladebeskyttelse Panel: 1 liter rækker til ca. 810 m² 
per påføring på ru træ.

Produkterne sælges i 1, 3 og 5liters dunke.

 

INNOVATIV, MILJØVENLIG TRÆ-
BESKYTTELSE
SiOO:X’s træbeskyttelsesprodukter er vandbaserede og 
miljøtilpasset* med en unik, patenteret sammensætning 
baseret på kiselkalium. 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, såvel 
gamle som nye overflader. Du får friske og naturligt sølvgrå 
træoverflader, som holder i meget lang tid.

PRIMÆRE FORDELE:

• Op til 15 års holdbarhed**

• Giver en elegant, sølvgrå træoverflade

• Let at holde ren
Styrker og mineraliserer træet, hvilket giver:

• Smuds og vandafvisning

• UVbeskyttelse

• Reducerer forekomst af skimmelsporer og beskytter mod 

let råd**

• Færre revner og splinter

• Lang levetid

ANVENDELSESOMRÅDER: facader, stakitter og andre 
vertikale overflader. Finsavede overflader anbefales kraftigt.

EGNET PANELTRÆ
Der kræves ru træ. Lodret montering er at foretrække, da det 
giver bedre afvanding end vandret montering. Desuden bliver 
overfladen renere og får længere levetid. SiOO:X Træbeskyttelse 
trænger ind i og samarbejder med træet. Egnede træsorter er 
f.eks. gran, termotræ, sibirisk lærk, ceder og fyr. Levetiden på 
SiOO:X Træbeskyttelse afhænger også af træsort, konstruk-
tion, vedligeholdelse og eksponering* (vejrpåvirkning). Anvend 
rustfrie/syrefaste skruer, søm og beslag. Galvaniserede søm og 
skruer kan irre og efterlade “tårer”.

HVORDAN UDVIKLER TRÆET SIG OVER TID?
Kislens hærdningsproces tager ca. 1-4 år. Først er overfladen 
gulbrun og lidt flammende. Derefter lysner den jævnt og smukt 
ved kontakt med fugt og bliver sølvgrå efter 1-2 år. Eftersom 
SiOO:X virker fysisk uden algedræbende midler, kan der opstå 
lidt ekstra sortskimmel i starten, før processen er færdig, hvor-
efter træet bliver stærkere og renere.* Træoverfladen mørkner 
derefter noget med tiden.*

PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG SKADER
Først efter ca. 4-7 år, efter skøn og behov, behøver du at over-
fladebehandle panelerne igen. Hold overfladen ren for optimalt 
resultat. 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 perio-
der, i skyggefulde områder og på udsatte steder.

Afhjælpning:

1.  Tørbørst snavs, skimmel og overfladisk skidt væk med en 
gulvskrubbe eller middelhård børste på en tør overflade for 
at fjerne overfladisk snavs.

2.  Hold overfladen ren med SiOO:X Vedligeholdelsesvask. Brug 
ikke sæbebaserede produkter. Der kan anvendes et alge-
middel med pH mellem 3-8 til at fjerne sort-/skimmelsporer 
og alger. Følg producentens anvisninger. Sørg for at over-
fladen bliver gennemblødt, og hvis der er kraftig begroning, 
kan man forsigtigt gnide midlet ind med en middelhård 
børste. Vask det ikke af under normale betingelser, men lad 
det blive siddende, til det skylles væk af regnen. Produkter 
med pH 3-8 slider mindre på overfladebeskyttelsen.

3.  I tilfælde af sværere begroning eller skader anvendes 
SiOO:X Forvask, som rengør effektivt. Det opløser dog 
også overfladebeskyttelsen. Supplér derfor med yderligere 
SiOO:X-produkter (Træbeskyttelse/Overfladebeskyttelse).

4.  Efter ca. 15 år rengøres overfladen med SiOO:X Forvask, 
og behandlingen gentages. Læs mere på www.sioox.dk.

*Se sioox.dk for tester og dokumentation, holdbarhed på 
forskellige træsorter samt specialartikler.

**Levetiden på op til 15 år gælder for trin 1 – Træbeskyttelse 
Panel. Endnu en påføring af Overfladebeskyttelsen kan være 
nødvendig efter ca. 47 år. Det fremvoksende kiselskjold 
integreres i træet, forstærker og beskytter fysisk mod let råd. 
Skimmelsvamp reduceres, men med variationer over tid, 
efter sæson, position mv. 

Foto ovenfor og forsidebillede: Karin Björkquist.

TRÆDOKTORENS TIPS!

Lodrette paneler er mere tørre, renere og mere 
holdbare end vandrette paneler. Ru træ absorberer 
træbeskyttelsesprodukterne betydeligt bedre end 
høvlet træ og anbefales derfor på det kraftigste.
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Beskyt alle tilstødende overflader mod stænk. Glas, alumi-
nium, sten og fliser mv. er ekstra udsat. Produkterne er let 
basiske og kan efterlade pletter. Anvend eventuelt handsker 
og beskyttelsesbriller.

OBS!
Panelerne skal være tørre. Nyt trykimprægneret træ skal 
have tørret i mindst 6 uger. Undgå behandling ved tempera-
turer under +6 °C for Træbeskyttelse og +10 °C for Over
fladebeskyttelse, i høj solskin eller ved risiko for regn fra 
start frem til 60 min. efter påføring af trin 2. Tør eventuelt 
spild væk med en fugtig klud.  
OBS! Omrystes. Omrøres under behandlingen. Anvend 
finsavet træ med grovere overfladestruktur. Lodrette 
træflader er renere og mere holdbare end vandrette flader, 
eftersom de holder sig mere tørre. SiOO:X’s holdbarhed 
afhænger også af træsort og eksponering.*

UDSTYR
Det eneste, du behøver, er en beholder, en sprøjtepistol/
pensel, afdækningsmateriale, en børste og en klud. Anvend 
eventuelt beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

TRIN 1 – GRUNDBEHANDLING
Påfør rigeligt med Premium Træbeskyttelse Panel med 
sprøjte/pensel, lad det trænge ind og fordel det godt. Lad det 
tørre i mindst 2 timer. Påfør derefter endnu et lag træ
beskyttelse og lad det tørre i mindst 4 timer. Påfør
rigeligt med Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse på
endetræet, da endetræet suger meget og lukkes af ved 
påføring af træbeskyttelse og overfladebeskyttelse.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 1. SÆSON
Når den anden påføring af Premium Træbeskyttelse Panel 
har tørret i mindst 4 timer, påføres Premium Overflade
beskyttelse Panel med sprøjte/pensel. Lad væsken trænge 
ind i nogle minutter og stryg den derefter godt ud. Lad 
overfladen tørre i mindst 2 timer.

TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, EFTER CA. 4-7 ÅR
Premium Overfladebeskyttelse Panel påføres anden gang 
efter ca. 4–7 år, alt efter skøn og behov. Overfladen rengøres 
forsigtigt med SiOO:X Vedligeholdelsesvask og en blød 
børste. Lad overfladen tørre godt. Påfør Premium  Over
fladebeskyttelse Panel i henhold til anvisningerne for 1. 
påføring. Supplér evt. med  Premium Træbeskyttelse Panel 
på særligt udsatte steder.

. Sioo Wood Protection AB.
www.sioox.dk
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OM OS 
SiOO:X har siden starten i 1998 udført forskning i og udvikling 
af miljøvenlige træbeskyttelsesprodukter til såvel privatpersoner 
som virksomheder. Vores produkter er baseret på en patenteret 
kiselkaliumteknologi. Vi har laboratorier, produktion og 
kontorer i Göteborg, Sverige.

VORES SIOO:X-PRODUKTER:

Premium Træbeskyttelse Terrasse  – til terrassebrædder, både-
broer, havemøbler mv.

Premium Træbeskyttelse Panel – til ru facader, stakitter og andre 
finsavede lodrette overflader.

Træbeskyttende Panelmalinger – til ru lodrette over flader som 
facadepaneler mv. Fås i seks nuancer, fra hvidgrå til sortgrå.

Premium Træbeskyttelse Marine – til teaktræ på både og 
havemøbler mv.

Original Træbeskyttelse – til trykimprægnerede terrasse
brædder, bådebroer, havemøbler mv.

SiOO:X Forvask – træforstærkende rengøring før Sioo:x 
behandling. 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.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM er en produktserie med 
forbehandlet træ af højeste kvalitet. Ready to use.

• SiOO:X Kernefyr – Sioo:xbehandlet kernefyr med en høj 
andel af kernetræ. 

• SiOO:X Granpanel – træ af høj kvalitet med mulighed for 

tilpassede profiler, farver og mål.  

• SiOO:X Vulcan Træ & Panel – Sioo:xbehandlet Thermofyr.

Besøg sioox.dk for yderligere information om behandling og 
vedligeholdelse samt inspiration og rådgivning.

Der tages forbehold for evt. ændringer.  
For opdaterede informationer henvises der til sioox.dk.
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