
TEKNISK A DATA:
• Träslag, profil och dimension (längd) i enlighet med specifikation, 

se på separat inlagd order

• Fuktkvot vid leverans är ca 16–20%. Torrt trävirke, skall förvaras 
och hanteras torrt

• SiOO:X-behandling med Premium Träskydd Industri och 
Premium Ytskydd Industri på alla väderexponerade ytor. 

Ditt SiOO:X förbehandlade trä har under hela produktionen hållits 
i en kontrollerad miljö där temperaturer, fuktkvot och applicering 
hela tiden kontrolleras. När du får hem ditt SiOO:X förbehandlade 
virke har virket strukits

 • Två gånger med SiOO:X Träskydd
 • En gång med SiOO:X Ytskydd

Vi hoppas att du i många år framöver kommer vara nöjd med ditt 
val och vi tackar dig för att du har valt just oss. Tillsammans 
kämpar vi för att göra minimala avtryck på miljön i kombination 
med stora intryck för sinne och själ.
 

SiOO:X 
Förbehandlat trä

BASINFORMATION

TÄNK PÅ!
Observera att det kan lakas ur en del träskydd vid vatten-
begjutning under de första 3 månaderna, vilket kan förorsaka 
rinnmärken på glas etc. som ligger under träet. Därför ska till 
exempel glasade staket under en Sioo:x-behandlad handledare 
täckas under de första månaderna. Läs fördjupande instruktioner 
på burk, hemsida eller folder. 

Vid inköp/leverans har inte SiOO:X naturliga gråtoningsprocess 
fullbordats. Till en början kan ytan vara trägul för att senare 
ljusna till en vitgrå nyans. Därefter mörknar tonen och jämnas ut 
och blir allt bättre med tiden. Det är ett diffusionsöppet system 
och därför kan färgen variera mellan olika väderstreck och 
väderlek i takt med fuktkvot i trävirket.

Sioo Wood Protection AB 
www.sioox.se
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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. 

Kärnfurutrall Kärnfuru med 1.) över 90% eller 2.) 98% kärnved. 

NTR/AB Tryckimpregnerad trall med Sioo:x-behandling.

För mer information om behandling och underhåll samt inspiration och 
råd besök sioox.se
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SIOO:X FÖRBEHANDLAT TRÄ
För det första gratulerar vi till valet av en av de bästa äkta miljö-
anpassade fasadpanelerna – SiOO:X Förbehandlat Trä.
Vi på Sioo jobbar endast med de bästa kvalitéerna av virke och har 
därför valt ut några av de bästa sorterna för att ditt objekt ska få de 
mest hållbara förutsättningarna. Trätyper som vi jobbar med:

Vulcan – Termobehandlad Radiata Pine. En nästintill kvistfri Furu 
som har ett exotiskt utseende och har används i många år på flera 
utsatta platser i världen. Virket är mörkt brunt efter termobehand-
lingen och tillsammans med Sioo:x-systemen är det ett av de bästa 
virken vi har. Vulcan håller länge och har en fantastiskt fin karaktär 
tillsammans med Sioo:x gråa ton.

Granpanel – Svensk solid granpanel, alltid av bästa sortering. Är den 
som vi i Sverige har allra närmast till. Gran är ett material som är 
gjort för de svenska förutsättningarna och virket åldras vackert. 
Tillsammans med Sioo:x-systemet förlänger vi virkets livslängd på 
ett naturligt sätt genom att förstärka virket och ge det en vacker och 
naturlig yta att fästa blicken på.

Den grå Sioo:x-behandlade ytan visar att fasadvirket har fått ett 
gott skydd genom Sioo:x-behandlingen. Det kan vara bra att veta att 
denna process pågår upp till 3–4 år på vertikala ytor. Under tiden 
kan ytan få olika grå toner, vilket är naturligt för Sioo:x-systemets 
funktion.

För att du skall ha glädje av SiOO:X Förbehandlat Trä under många 
år är det viktigt att följa de råd och instruktioner som finns i den här 
foldern. För mer info om behandling, underhåll samt inspiration 
och råd besök www.sioox.se.

MONTERINGSR ÅD
För att SiOO:X Förbehandlat Trä ska få så lång livslängd som möjligt 
bör konstruktionen vara väl dimensionerad enligt byggnorm. Följ 
byggråd på t ex www.svenskttra.se/publikationer/byggbeskrivningar.

1. God ventilation är viktigt för att SiOO:X Förbehandlat Trä ska 
fungera optimalt. Se till att ha öppet kring fasaderna då buskar, 
blommor och träd fäller pollen, löv och annat som kan bli grogrund för 
påväxt.

2. Kontrollera att leveransen stämmer överens med beställningen

3. Förborra nära ändträet (på reglar) och använd rostfria skruvar, 
spikar 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 med Sioo:x-systemet.

6. Sioo:x rekommenderas till finsågad panel helst med stående 
montering eftersom det hålls torrare jämfört med liggande 
montering, vilket minskar risk för smuts och påväxt.

7. Skydda panelvirket genom att förvara det under tak under 
byggtiden. Bearbeta inte metall eller liknande på eller i närheten av 
panelen då det kan missfärga ytan.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Sioo Wood 
Protection AB.

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 instruktio-
nerna på Underhållstvätten 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 KR AFTIG 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. Träskyd-
det 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 KR AFTIG 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.

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.

REPAR ATION
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.

EFTERBEHANDLING
Efter cirka 4–7 år lägger man på ett lager av SiOO:X Ytskydd. Se rekom-
mendationen för det system du valt. 

Börja med att tvätta ytan försiktigt, så den blir ren. Normalt räcker det att 
använda SiOO:X Underhållstvätt.

Efter ca 12–15 år är ytskyddets livslängd slut och hela behandlingen görs om 
från grunden. Följ rekommendationerna för de Sioo:x-produkter du väljer.

RENGÖRING – NORMALT UNDERHÅLL
Med Sioo:x-behandlingen har vi förbättrat och förstärkt träveden och 
ytan. Dock behöver fasaden hållas ren från alger, smuts, nedfall etc. Håll 
regelbunden uppsikt av träytan för att kunna sätta in lämpliga skötsel- 
och underhållsåtgärder.

1 2 3 4 5 6

NYANSER
SiOO:X Träskyddande Panelfärger finns i 6 grå nyanser: 1. Cloud Grey,  
2. Oyster Grey, 3. Shark Grey, 4. Fog Grey, 5. Thunder Grey och 6. Lava Grey.



97 mm

SIOO:X FÖRBEHANDLAT TRÄ
För det första gratulerar vi till valet av en av de bästa äkta miljö-
anpassade fasadpanelerna – SiOO:X Förbehandlat Trä.
Vi på Sioo jobbar endast med de bästa kvalitéerna av virke och har 
därför valt ut några av de bästa sorterna för att ditt objekt ska få de 
mest hållbara förutsättningarna. Trätyper som vi jobbar med:

Vulcan – Termobehandlad Radiata Pine. En nästintill kvistfri Furu 
som har ett exotiskt utseende och har används i många år på flera 
utsatta platser i världen. Virket är mörkt brunt efter termobehand-
lingen och tillsammans med Sioo:x-systemen är det ett av de bästa 
virken vi har. Vulcan håller länge och har en fantastiskt fin karaktär 
tillsammans med Sioo:x gråa ton.

Granpanel – Svensk solid granpanel, alltid av bästa sortering. Är den 
som vi i Sverige har allra närmast till. Gran är ett material som är 
gjort för de svenska förutsättningarna och virket åldras vackert. 
Tillsammans med Sioo:x-systemet förlänger vi virkets livslängd på 
ett naturligt sätt genom att förstärka virket och ge det en vacker och 
naturlig yta att fästa blicken på.

Den grå Sioo:x-behandlade ytan visar att fasadvirket har fått ett 
gott skydd genom Sioo:x-behandlingen. Det kan vara bra att veta att 
denna process pågår upp till 3–4 år på vertikala ytor. Under tiden 
kan ytan få olika grå toner, vilket är naturligt för Sioo:x-systemets 
funktion.

För att du skall ha glädje av SiOO:X Förbehandlat Trä under många 
år är det viktigt att följa de råd och instruktioner som finns i den här 
foldern. För mer info om behandling, underhåll samt inspiration 
och råd besök www.sioox.se.

MONTERINGSR ÅD
För att SiOO:X Förbehandlat Trä ska få så lång livslängd som möjligt 
bör konstruktionen vara väl dimensionerad enligt byggnorm. Följ 
byggråd på t ex www.svenskttra.se/publikationer/byggbeskrivningar.

1. God ventilation är viktigt för att SiOO:X Förbehandlat Trä ska 
fungera optimalt. Se till att ha öppet kring fasaderna då buskar, 
blommor och träd fäller pollen, löv och annat som kan bli grogrund för 
påväxt.

2. Kontrollera att leveransen stämmer överens med beställningen

3. Förborra nära ändträet (på reglar) och använd rostfria skruvar, 
spikar 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 med Sioo:x-systemet.

6. Sioo:x rekommenderas till finsågad panel helst med stående 
montering eftersom det hålls torrare jämfört med liggande 
montering, vilket minskar risk för smuts och påväxt.

7. Skydda panelvirket genom att förvara det under tak under 
byggtiden. Bearbeta inte metall eller liknande på eller i närheten av 
panelen då det kan missfärga ytan.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Sioo Wood 
Protection AB.

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 instruktio-
nerna på Underhållstvätten 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 KR AFTIG 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. Träskyd-
det 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 KR AFTIG 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.

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.

REPAR ATION
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.

EFTERBEHANDLING
Efter cirka 4–7 år lägger man på ett lager av SiOO:X Ytskydd. Se rekom-
mendationen för det system du valt. 

Börja med att tvätta ytan försiktigt, så den blir ren. Normalt räcker det att 
använda SiOO:X Underhållstvätt.

Efter ca 12–15 år är ytskyddets livslängd slut och hela behandlingen görs om 
från grunden. Följ rekommendationerna för de Sioo:x-produkter du väljer.

RENGÖRING – NORMALT UNDERHÅLL
Med Sioo:x-behandlingen har vi förbättrat och förstärkt träveden och 
ytan. Dock behöver fasaden hållas ren från alger, smuts, nedfall etc. Håll 
regelbunden uppsikt av träytan för att kunna sätta in lämpliga skötsel- 
och underhållsåtgärder.

1 2 3 4 5 6

NYANSER
SiOO:X Träskyddande Panelfärger finns i 6 grå nyanser: 1. Cloud Grey,  
2. Oyster Grey, 3. Shark Grey, 4. Fog Grey, 5. Thunder Grey och 6. Lava Grey.



97 mm

SIOO:X FÖRBEHANDLAT TRÄ
För det första gratulerar vi till valet av en av de bästa äkta miljö-
anpassade fasadpanelerna – SiOO:X Förbehandlat Trä.
Vi på Sioo jobbar endast med de bästa kvalitéerna av virke och har 
därför valt ut några av de bästa sorterna för att ditt objekt ska få de 
mest hållbara förutsättningarna. Trätyper som vi jobbar med:

Vulcan – Termobehandlad Radiata Pine. En nästintill kvistfri Furu 
som har ett exotiskt utseende och har används i många år på flera 
utsatta platser i världen. Virket är mörkt brunt efter termobehand-
lingen och tillsammans med Sioo:x-systemen är det ett av de bästa 
virken vi har. Vulcan håller länge och har en fantastiskt fin karaktär 
tillsammans med Sioo:x gråa ton.

Granpanel – Svensk solid granpanel, alltid av bästa sortering. Är den 
som vi i Sverige har allra närmast till. Gran är ett material som är 
gjort för de svenska förutsättningarna och virket åldras vackert. 
Tillsammans med Sioo:x-systemet förlänger vi virkets livslängd på 
ett naturligt sätt genom att förstärka virket och ge det en vacker och 
naturlig yta att fästa blicken på.

Den grå Sioo:x-behandlade ytan visar att fasadvirket har fått ett 
gott skydd genom Sioo:x-behandlingen. Det kan vara bra att veta att 
denna process pågår upp till 3–4 år på vertikala ytor. Under tiden 
kan ytan få olika grå toner, vilket är naturligt för Sioo:x-systemets 
funktion.

För att du skall ha glädje av SiOO:X Förbehandlat Trä under många 
år är det viktigt att följa de råd och instruktioner som finns i den här 
foldern. För mer info om behandling, underhåll samt inspiration 
och råd besök www.sioox.se.

MONTERINGSR ÅD
För att SiOO:X Förbehandlat Trä ska få så lång livslängd som möjligt 
bör konstruktionen vara väl dimensionerad enligt byggnorm. Följ 
byggråd på t ex www.svenskttra.se/publikationer/byggbeskrivningar.

1. God ventilation är viktigt för att SiOO:X Förbehandlat Trä ska 
fungera optimalt. Se till att ha öppet kring fasaderna då buskar, 
blommor och träd fäller pollen, löv och annat som kan bli grogrund för 
påväxt.

2. Kontrollera att leveransen stämmer överens med beställningen

3. Förborra nära ändträet (på reglar) och använd rostfria skruvar, 
spikar 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 med Sioo:x-systemet.

6. Sioo:x rekommenderas till finsågad panel helst med stående 
montering eftersom det hålls torrare jämfört med liggande 
montering, vilket minskar risk för smuts och påväxt.

7. Skydda panelvirket genom att förvara det under tak under 
byggtiden. Bearbeta inte metall eller liknande på eller i närheten av 
panelen då det kan missfärga ytan.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Sioo Wood 
Protection AB.

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 instruktio-
nerna på Underhållstvätten 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 KR AFTIG 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. Träskyd-
det 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 KR AFTIG 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 
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två omgångar. Det förseglas sedan med SiOO:X Ytskydd.

EFTERBEHANDLING
Efter cirka 4–7 år lägger man på ett lager av SiOO:X Ytskydd. Se rekom-
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Börja med att tvätta ytan försiktigt, så den blir ren. Normalt räcker det att 
använda SiOO:X Underhållstvätt.

Efter ca 12–15 år är ytskyddets livslängd slut och hela behandlingen görs om 
från grunden. Följ rekommendationerna för de Sioo:x-produkter du väljer.

RENGÖRING – NORMALT UNDERHÅLL
Med Sioo:x-behandlingen har vi förbättrat och förstärkt träveden och 
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1 2 3 4 5 6

NYANSER
SiOO:X Träskyddande Panelfärger finns i 6 grå nyanser: 1. Cloud Grey,  
2. Oyster Grey, 3. Shark Grey, 4. Fog Grey, 5. Thunder Grey och 6. Lava Grey.



TEKNISK A DATA:
• Träslag, profil och dimension (längd) i enlighet med specifikation, 

se på separat inlagd order

• Fuktkvot vid leverans är ca 16–20%. Torrt trävirke, skall förvaras 
och hanteras torrt

• SiOO:X-behandling med Premium Träskydd Industri och 
Premium Ytskydd Industri på alla väderexponerade ytor. 

Ditt SiOO:X förbehandlade trä har under hela produktionen hållits 
i en kontrollerad miljö där temperaturer, fuktkvot och applicering 
hela tiden kontrolleras. När du får hem ditt SiOO:X förbehandlade 
virke har virket strukits

 • Två gånger med SiOO:X Träskydd
 • En gång med SiOO:X Ytskydd

Vi hoppas att du i många år framöver kommer vara nöjd med ditt 
val och vi tackar dig för att du har valt just oss. Tillsammans 
kämpar vi för att göra minimala avtryck på miljön i kombination 
med stora intryck för sinne och själ.
 

SiOO:X 
Förbehandlat trä

BASINFORMATION

TÄNK PÅ!
Observera att det kan lakas ur en del träskydd vid vatten-
begjutning under de första 3 månaderna, vilket kan förorsaka 
rinnmärken på glas etc. som ligger under träet. Därför ska till 
exempel glasade staket under en Sioo:x-behandlad handledare 
täckas under de första månaderna. Läs fördjupande instruktioner 
på burk, hemsida eller folder. 

Vid inköp/leverans har inte SiOO:X naturliga gråtoningsprocess 
fullbordats. Till en början kan ytan vara trägul för att senare 
ljusna till en vitgrå nyans. Därefter mörknar tonen och jämnas ut 
och blir allt bättre med tiden. Det är ett diffusionsöppet system 
och därför kan färgen variera mellan olika väderstreck och 
väderlek i takt med fuktkvot i trävirket.

Sioo Wood Protection AB 
www.sioox.se
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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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