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Drift- og vedligeholdelsesvejledning  

for udendørs anvendt træ uden overfladebehandling 

Dato: 18-11-2020 

FRØSLEV™ HEATWOOD 

 

1. INDLEDNING  

Træ er fra naturens hånd et miljøvenligt byggemateriale, men visse anvendelser kræver ekstra opmærksom-

hed. Som bruger kan du være med til at sikre træet lang levetid ved at følge vores anvisninger i dette blad. 

Lang levetid betyder, at den CO2 som træet optog under sin vækst, lagres længst mulig tid. 

Allerede i konstruktionsfasen kan du værne træet mod nedbrydning ved at anvende konstruktionsteknisk 

træbeskyttelse ved blandt andet at forhindre utilsigtet fugtophobning og ved at sørge for effektiv ventilation 

af træet. Overvej for eksempel, om dit træ bør olieres eller have træbeskyttelse. Hvis du ikke gør noget, vil 

træet gråne, når det udsættes for sollys og nedbør. Denne gråning kan være uensartet og variere alt efter 

træets eksponering. Hvis du ikke ønsker gråning, påfør da en pigmenteret træolie eller dækkende 

træbeskyttelse alt efter ønske. Pigmenterne absorberer en del af solstrålingen og beskytter dermed det 

bagvedliggende træ. 

Råd og vejledning i øvrigt findes i Træinformations publikationer. 

 

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

Beklædnings- eller terrasseprofil i termisk modificeret Skovfyr, Rødgran eller Ask. 

 

3. LAGRING FØR MONTERING 

Træet skal lagres plant, stabilt og beskyttet mod jordfugt. Træet skal være tildækket, så det ikke udsættes for 

direkte regn og sollys.  

 

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

Vi anbefaler, at du én gang om året gennemgår dine udendørs trækonstruktioner og -overflader. Hold især 

fokus på områder tæt ved jordniveau og vand foruden samlingsdetaljer; det er ofte her træet er mest udsat. 

Gør det gerne efterår eller vinter – her er træet mest fugtigt, og skader er derfor nemmere at få øje på.  

Hvis du finder tegn på nedbrydning i et bræt, så skift det ud. På den måde forhindrer du, at skaden breder 

sig.  

Hvis træet er begroet med alger, kan du eventuelt vaske af med en trærens. Brug ikke højtryksrenser, da du 

risikerer at trykke vand ind i den bagvedliggende konstruktion. Ved regelmæssig afrensning fjernes også 
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snavs og anden luftbåren forurening, og det kan være med til at give træet et pænere udseende. Følg altid 

producentens anvisning for afrensning.  

 

5. GENANVENDELSE 

Ved bortskaffelse af træ følges kommunens anvisninger. Normalt sorteres træet i to til tre 

kategorier med henblik på optimal genanvendelse.  

 

Ubehandlet træ uden maling eller imprægnering betegnes ofte rent træ. Hvis du er i tvivl så søg 

vejledning på genbrugspladsen. 

 

 


