
TEKNISK A DATA:
• Kärnfuru med hög andel av furu kärnved > 98%

• Fuktkvot vid leverans; ca 18–22% (torrt trävirke, observeras vid 
lagring, hantering, och montering !)

• Unik förstrukturerad yta för förbättrad bindning av SiOO:X ger 
mer funktionell yta och ökad hållbarhet.

• Sioo:x-behandlad med Premium Träskydd och Ytskydd på tre 
sidor med indikativ grå ton som varar upp till ca ett år. Vid inköp 
har inte Sioo:x naturliga gråtoningsprocess fullbordats. Till en 
början är ytan svagt gråtonad för att senare ljusna till en vitgrå 
nyans. Därefter mörknar tonen och jämnas ut och blir allt bättre 
med tiden. 

• Vår trall har väl tilltagna mått, för att garantera en riktigt god 
kvalitet av trä och säkra en hög andel av kärnved i trallen. Dock 
kan s.k. splintved (ytved av furu) finnas kvar i små mängder, 
denna del finns i ena sidans kanter av trallbrädan.

SiOO:X 
Kärnfurutrall

KISELFÖRSTÄRKT GR ÅTT K ÄRNVIRKE AV FURU  

OM OSS 
Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av 
miljö anpassade träskyddsprodukter till både privat personer och företag. 
Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kaliumteknologi.

Träet ges en naturlig silvergrå träyta och får en mycket lång livslängd.  
Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA SIOO:X-PRODUKTER:

Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke,  
bryggor, ute möbler och annat trä vid altanen.

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

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

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor som 
fasadpanel m.m. Finns i 6 olika grå nyanser. 

Förtvätt:X – träförstärkande rengöring före 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.

Förbehandlat trä – trä av hög kvalitet med  möjligheter till anpassade 
profiler och mått. 

SiOO:X Kärnfurutrall – Sioo behandlad kärnfuru, 98% kärnved. 

SiOO:X Vulcan Trall & Panel – Sioo:x-behandlad Thermo Radiata 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.
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97 mm

SIOO:X KÄRNFURUTRALL
För det första gratulerar vi till valet av ett av de bästa miljö-
anpassade alternativen bland trallvirke – Sioo:x-behandlad 98% 
kärnfuru från Norrland.

För att du skall ha nytta och glädje av SiOO:X Kärnfurutrall under 
lång tid, upp till 12 år, följ noggrant råd och instruktioner nedan vid 
montering och underhåll av altanen.

Kärnfurutrallen är beständig i sig med dess höga innehåll av 
kärnved av furu. Med Sioo:x behandling har vi förbättrat och 
förstärkt träveden och ytan. Dock behöver altandäcket hållas rent 
från alger, smuts, nedfall etc. Den estetiskt tilltalande grå ytan är ett 
resultat av s.k. kisel/kalium-mognad och tecken på att kärnfuru-
trallen verkligen har fått ett gott skydd i form av SiOO:X behandling. 
Dock pågår denna process i upp till ett år och under tiden kan ytan 
få olika grå toner. Detta är naturligt för Sioo:x-systemets funktion. 
Efter ca 2–3 år mörknar träet naturligt. 

MONTERING

1. Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad; 
d.v.s. reglar är monterade med minst c/c 60 cm, altanen ligger väl 
ovan mark (minst 40 cm), så regnvattnet dräneras av effektivt, lämna 
en springa om minst 7 mm mellan brädorna, använd grus, markduk 
eller liknande för bästa fuktavvisning, lämna en öppning åt (minst) 
två håll så att vinden/luften växlas under altanen. Se byggråd på t.ex. 
www.svenskttra.se/publikationer/byggbeskrivningar.

2. För att säkra ett långvarigt och beständigt golv, bör du se till att 
den grå indikativa infärgningen hamnar uppåt. 

3. Förborra gärna, i synnerhet nära ändträet (på reglar) och använd 
rostfria skruvar och beslag.

4. Lämna skruvarna jämns med träytan (för att hindra att vatten och 
fukt tränger in i träet vid sänkta skruvhuvud).

5. Sioo:x-behandla ändträet och kapade ytor. 

6. Skydda trallvirket under byggtiden, förvara virket under tak, 
bearbeta inte metall eller liknande på trädäcket under byggtiden 
(eller därefter), metaller fäller ut och ger svarta fläckar.

Vid ev frågor kontakta Sioo Wood Protection AB:s kundtjänst för råd 
innan åtgärder.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH SK ADOR

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, 
alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. Sioo:x-ytan kan också 
drabbas i viss omfattning utanpå kisel skölden, särskilt under blöta 
perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

Åtgärder:

1. Torrborsta bort smuts, mögel och ytliknande ludd med en  
 tät, medelhård borste. 

2. Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd   
 ej såpabaserade produkter då ytskyddet får sämre fäste.

3. Vid svårare påväxt eller skador använd Förtvätt:X som  
 rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera där-  
 för med mer Sioo:x-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan  
 åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ instruktionerna men tvätta  
 inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn. Använd  
 produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. 

Efter långa blöta perioder fälls ibland luddlikande vita partiklar ut. 
Det är ofta ett överskott av ytskyddet och förekommer mest på 
täta ytor efter första vintern. Det sköljs i regel bort i regn eller 
borstas bort. Lägg sedan på tunt med ytskydd. 

När ytan är blöt är ytskyddet mer känsligt för skrapmärken under 
stolsben m.m. Det finns kvar träskydd som skyddar på djupet men 
borsta bort ludd och fläckbättra med ytskydd. Den ljusa ytan 
kommer tillbaka om någon månad. Se sioox.se. 

TÄNK PÅ!
Se till att ytan är väl ventilerad. Plantera därför inte buskar och träd 
alldeles inpå.

Efter ca 12–18 månader behöver altanen ytskyddsbehandlas en 
gång med Premium Ytskydd Altan, vilket förseglar ytan så den 
håller i många år framöver. Tvätta rent med SiOO:X Underhålls tvätt 
innan applicering. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. Ytterligare 
någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. På 
särskilt utsatta lägen behöver man lägga på träskydd/ytskydd fler 
gånger under ytans livslängd. 

För ytterligare information om Sioo:x-systemet och för råd och tips 
besök gärna www.sioox.se.

Vi önskar er lycka till i ert projekt och många sköna stunder på det 
äkta beständiga trädäcket med SiOO:X KÄRNFURUTRALL.
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med Sioo:x Träskydd.

Förbehandlat trä – trä av hög kvalitet med  möjligheter till anpassade 
profiler och mått. 

SiOO:X Kärnfurutrall – Sioo behandlad kärnfuru, 98% kärnved. 

SiOO:X Vulcan Trall & Panel – Sioo:x-behandlad Thermo Radiata 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.
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Sioo Wood Protection AB
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