
FOR HOLDBAR SØLVGRÅ TEAK  
OG ANDRE HARDE TRESORTER

SLIK GJØR DU DET
VIKTIG Å TENKE PÅ

Dekket må være tørt. Temperaturen må ikke være 
under +6 °C under behandlingen. Unngå å behandle 
teaken i sterkt solskinn eller ved fare for regn. Tørk bort 
eventuelt spill med en myk klut.

HVILKET UTSTYR TRENGER JEG?

Spann, terrassebørste, pensel, terrasse svamp og fille. 
Bruk vernehansker og dekkmateriale.

FORBEREDELSER

Dekk til gjenstander av pleksiglass, aluminium og 
rustfritt stål. Produktene er lett alkaliske og kan etterlate 
seg flekker. Rengjør teakdekket nøye med vår SiOO:X 
Forvask for å fjerne olje, maling, fett og smuss. Eventu-
elle rester av olje, smuss eller alger vaskes eller slipes 
bort. Spyl av med vann og la dekket tørke ordentlig.   

TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING

Påfør rikelig med Premium Trebeskyttelse Marin, stryk 
det godt utover og la det trenge inn i treet. La det tørke i 
minst 6 timer (ved minst +15 °C). Påfør deretter et andre 
strøk og gni gjerne inn middelet med en klut. La dekket 
tørke i minst 6 timer (ved minst +15 °C). Ved lavere 
temperatur – lengre herdetid.  

TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING, 1 SESONG

Legg på Premium Overflatebeskyttelse Marin og vær 
nøye med å dekke hele overflaten og la middelet trenge 
inn i overflaten cirka 3–5 minutter. Tørk av eventuelt 
overskudd med en klut. Etter ca. 1 time er dekket tørt og 
du kan gå på det.

TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING, 2 SESONG

Etter 12–18 måneder må teakdekket overflatebehandles 
ytterligere en gang. Vask først overflaten med vår 
SiOO:X Vedlikeholdsvask og gjenta deretter påføringen 
fra den første sesongen (se ovenfor).
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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 Göteborg, Sverige.

VÅRE PRODUKTER:

Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse 

Terrasse – for tremmevirke, brygger, utemøbler og 
annet tre ved terrassen.
Premium Trebeskyttelse Panel og Overflatebeskyttelse 

Panel – for 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 og gjerder. Finnes i seks 
nyanser, fra hvitt til svart. 

SiOO:X Forvask – treforsterkende rengjøring før 
SiOO:X-behandling. Også for rengjøring av behandlede 
overflater med påvekst og kraftig smuss.

SiOO:X Vedlikeholdsvask – for rengjøring av tre som er 
behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

Trebeskyttelsesbehandlet tre – tre av høy kvalitet med 
muligheter til tilpassede profiler og mål. 

Stjernetremmevirke, kjernefuru med 100 % kjerneved.   
NTR AB, SiOO:X-behandlet tre. 

For mer informasjon om behandling og vedlikehold 
samt inspirasjon og råd, besøk sioox.no.

PREMIUM TREBESKYTTELSE/ 
OVERFLATEBESKYTTELSE 



    
PROSESSEN TIL SØLVGRÅTT
Den behandlede teaken er til å begynne med gulbrun og litt ujevn i 
fargen. Herde- og blekeprosessen starter ved kontakt med vann og 
etter 2–4 uker begynner teakoverflaten å få en jevn og fin, sølvgrå 
farge. Prosessen fortsetter deretter i opptil 1 år.

ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER
Hold overflaten ren for beste funksjon. Smuss, nedfall og påvekst som 
mugg, alger m.m. kan som alltid forekomme ute. SiOO:X-overflaten kan 
også i noen grad påvirkes utenpå kiselskjoldet, spesielt i fuktige perioder, 
i skyggelagte partier og på utsatte steder. Ved behov påføres det ytter-
ligere trebeskyttelse og overflatebeskyttelse.  

• Børst bort smuss og mugg med en tett, middels hard børste. 
•  Vask regelmessig med SiOO:X Vedlikeholdsvask. Vi fraråder    
 rengjøring med såpebaserte produkter. 

•  Ved større påvekst og skader bruk SiOO:X Forvask som rengjør  
 effektivt. Da løses også overflatebeskyttelsen opp. Kompletter derfor  
 med mer SiOO:X-produkter (Trebeskyttelse/Overflatebeskyttelse).  
 Påvekst kan også utbedres med andre anti-alge- og muggprodukter.  
 Bruk helst produkter med pH 3–8 som sliter mindre på overflate - 
 beskyttelsen. 

OM PREMIUM TREBESKYTTELSE 
OG PREMIUM OVERFLATE
BESKYTTELSE MARIN
SiOO:X trebeskyttelsessystem for teak består av en 
trebeskyttende grunnbehandling og en kompletterende 
overflatebehandling. Sammen trenger de inn og 
forenes ekstra godt med treet, noe som gir lang 
holdbarhet og naturlig sølvgrå teakoverflater.
 Grunnbehandlingen heter Premium Trebeskyttelse 
Marin. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. Ved å 
danne et krystallsjikt styrker og beskytter det treet i 
opptil 8 år. Den kompletterende behandlingen heter 
Premium Overflatebeskyttelse Marin. Dette middelet 
trenger også dypt ned i treet og fikserer behandlingen, 
og dessuten danner det et vannavstøtende overflatesjikt. 

HVA INNEHOLDER PRODUKTENE?

Premium Trebeskyttelse Marin består av kisel, kalium, 
naturlige plantedeler og vann.
Premium Overflatebeskyttelse Marin består av en 
kisel-emulsjon og vann. 

Produktene er testet * som råtebeskyttelse ifølge 
normene EN 84 + EN 113. Produktene er godkjent for 
bruk over mark, uten biocider, ifølge EN 335 2. 

HVILKET UTSTYR TRENGER JEG?

Det eneste du trenger, er spann, børste, pensel, 
terrasse svamp eller trykksprøyte og fille. Bruk verne-
hansker og dekkmateriale.

HVOR MYE GÅR DET MED?

Premium Trebeskyttelse Marin: Omtrentlig forbruk er 
4–5 kvm/l til to strøk. 
Premium Overflatebeskyttelse Marin: Omtrentlig 
forbruk for nytt ubehandlet tre er 8–10 kvm/l per strøk. 
Forbruket kommer an på teakens alder og tilstand. 
Produktene selges i 1-, 3- og 5-litersspann.

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. Premium 
Trebeskyttelse Marin og Premium Overflatebeskyttelse 
Marin kan brukes på både ny og gammel teak, men også 
på andre overflater av edeltre.

SLIK FUNGERER PREMIUM TREBESKYTTELSE OG 

PREMIUM OVERFLATEBESKYTTELSE MARIN

Vårt marine trebeskyttelsessystem består av en grunn-
behandling og en kompletterende overflatebehandling. 
Sammen skaper de friske og naturlig sølvgrå teak overflater 
i opptil 8 år. Premium Trebeskyttelse Marin og Premium 
Overflatebeskyttelse Marin forsterker treet på dets egne 
vilkår. Kiselkaliumteknologien gjør at midlene trenger inn 
ekstra effektivt, forenes med og mineraliserer treet. Dette 
forhindrer slitasje og at smuss og skadelige organismer 
kommer inn og får feste i teaken. Dessuten forhindrer våre 
trebeskyttelsesprodukter at teaken utvannes for nyttige 
stoffer. Dette bidrar til en sterk overflate og lang holdbarhet. 

DE VIKTIGSTE FORDELENE

• Opptil 8 års holdbarhet * 
• Gir en naturlig, sølvgrå teakoverflate som føles myk og sval 
• Lett å holde ren

Styrker og mineraliserer treet, noe som gir:
• Smuss- og vannavvisning
• UV-beskyttelse
• Reduserer forekomsten av muggsporer og alger*
• Beskyttelse mot lett råte*
• Mindre sklirisiko
• Færre sprekker og fliser
• Lang holdbarhet

TREDOKTOREN TIPSER!

Kisel finnes naturlig i teak og virker 

beskyttende. SiOO:X bruker naturens 

egen måte for å styrke og beskytte 

treet. Regn med betydelig lengre 

holdbarhet for din verdifulle teak.

*Se artikkel på sioox.no 
Livslengden opp til 8 år gjelder for trinn 1, Trebeskyttelse 
Marin. For info om reduksjon av forekomsten av mugg og 
alger samt beskyttelse mot lett råte henvises det til SP/
Rise-tester. Se sioox.no om produkt teknikk, bevis/tester og 
nærmere beskrivelser.


