Behandling og vedligeholdelse af
beklædningsbrædder

Tillykke med Deres nye beklædningsbrædder, der er leveret færdigmalede fra
Frøslev Træ.
Teknos har et stærkt fokus på at udvikle effektive og holdbare produkter, der kan indgå i et industrielt
overfladebehandlingssystem. Netop derfor har Teknos gennem de seneste årtier været en af de foretrukne
malingsleverandører til træbeklædningsindustrien i de nordiske lande.
Med et af markedets bredeste produktprogrammer, både hvad angår træbeskyttelsesprodukter mod råd,
grundings- og slutbehandlingsprodukter, er du garanteret et beklædningsbræt, der er sikret optimal levetid.

Regelmæssig vedligeholdelse
For at bevare et pænt og ensartet udseende, bør de færdigbehandlede beklædningsbrædder mindst en gang om året,
helst i sommerperioden, børstes, og eventuelle større snavsede områder afvaskes med vand evt. tilsat et mildt
grundrensemiddel.
Når jeres beklædningsbrædder synligt trænger til efterbehandling (dette vil være meget afhængigt af, hvor kraftigt
brædderne har været eksponeret. F.eks. vil beklædningsbrædder, der en monteret på fritidshuse i kystnære områder, blive udsat for en kraftigere eksponering end beklædningsbrædder, monteret på fritidshuse inde i landet)
anbefaler vi, at følge denne vejledning:
1. Løstsiddende maling og harpiks fjernes
2. Fastsiddende harpiks fjernes med lige dele vand og sprit på en blød klud
3. Afvask med vand tilsat ammoniak eller grundrensemiddel

4. Skyl efter med rent vand
5. Slib overfladen, når den er tør
6. Blotlagt træ behandles med et grundingsprodukt
7. Slutbehandles med træbeskyttelsesmiddel på vand- eller opløsningsmiddelbasis.
Følg brugsanvisningen på emballagen.
Vi anbefaler, at efterbehandlingen foretages med et af de anerkendte, vandbaserede træbeskyttelsesprodukter,
som kan købes i alle byggemarkeder og farvehandler.

Bemærk dette (godt råd vedrørende håndtering på byggepladsen både sommer og vinter):
•
•
•
•
•
•

Fjern lufttæt emballage før opbevaring for at sikre fri ventilation omkring beklædningsbrædderne.
Opbevar beklædningsbrædderne uden kontakt til jord, og tildæk dem med en åndbar presning for at beskytte
mod snavs og kraftig regn.
Opbevaringsstedet skal være godt ventileret og ikke påvirket af voldsomme temperatursvingninger. Undgå
uegnet opbevaring som fx i lukkede containere, da kondensvand og meget høje temperaturer kan forekomme.
Hvis beklædningsbrædderne bliver installeret, før afslutningen af de våde byggeprocesser, skal man altid sikre
god ventilation, opvarmning og evt. brug af affugtere, hvis det skønnes nødvendigt
Fjern cement, beton og lignende hurtigst muligt, anvend evt. et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rent
vand
Man skal sikre, at alt ubeskyttet endetræ straks behandles med et lag træbeskyttelse

Misfarvning på grund af harpiks
Træ er et levende materiale, og derfor vil der især ved lyse nuancer kunne forekomme et naturligt, gulligt
farvegennemslag fra knaster. Denne pletvise misfarvning kan mindskes væsentligt ved at afvaske knastområderne
med en blanding af lige dele vand og sprit på en blød klud. Skyl umiddelbart efter med rent vand for at undgå skade
på malingsfilmen. Ved meget harpiksholdige knaster kan selve harpiksen også trænge igennem malingsfilmen og
danne små dråber på overfladen. Lad dråberne sidde på overfladen til de er krystalliserede. Herefter kan de fjernes
ved børstning eller let afskrabning.

Endnu engang tillykke med Deres nye beklædningsbrædder – hvad enten de skal
anvendes til børnenes legehus, hegnet op til naboen eller til sommer- eller fritidshuset!
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