SÅ HÄR GÖR DU

O M OS S

AT T TÄNK A PÅ
Panelen måste vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör
ha torkat i några veckor. Temperaturen får inte vara
under + 5 °C under behandling. Undvik att behandla
panelen i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort
eventuellt spill med en blöt trasa.

Sioo:x har sedan starten 1998 bedrivit forskning och
utveckling av miljövänliga träskyddsprodukter till både
privatpersoner och företag. Våra produkter baseras på
en patenterad kisel-kaliumteknologi som ger träet en
naturlig, silvergrå yta med en oslagbart lång livslängd.
Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

Panel

FÖRBEREDELSER
Rengör panelen noga med vår Underhållstvätt eller
fasadtvättmedel för att avlägsna olja, färg, fett och smuts.
Eventuella rester av olja eller färg tvättas eller slipas bort.
Spola av med vatten och låt panelen torka ordentligt.
Täck över föremål som är känsliga för stänk, samt glas
och aluminium – produkterna är lätt alkaliska och kan
lämna fläckar efter sig.

VÅRA PRODUK TER:
Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke,
bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen.

FÖR HÅLLBAR A
S I LV E RG R Å H U S FA S A D E R

STEG 2 – Y TBEHANDLING, 1:A SÄSONGEN
Lägg på rikligt med Premium Ytskydd Panel. Arbeta in
med pensel så att träet blir mättat. Panelen är torr efter
ca 1 timme.
UNDERHÅLL OCH SK ADOR
Först efter 4–7 år, eller vid behov, behöver du ytbehandla
panelen på nytt. Rengör och lägg på enligt Steg 2 ovan.
Håll ytan ren. Använd vår Underhållstvätt eller annat
lämpligt medel för att avlägsna eventuell smuts, alger
och mögel. Smuts och påväxt som alger m.m. kan
förekomma på Sioo:x-produkterna på skuggiga partier,
under blöta perioder och på särskilt utsatta ställen.
Använd en medelhård borste. Mindre skador kan
behandlas med Premium Ytskydd Panel. Vid större
skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först
på Premium Träskydd Panel.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för fasader,
staket och andra vertikala ytor. Finns även pigmenterad.
Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak
på båtar.
Träskydd Panel Pigmenterad – för finsågade, vertikala
ytor som fasadpanel och staket. Finns nu i två grå
nyanser, vitgrå och mellangrå.
Underhållstvätt – för rengöring av trä som behandlats
med vårt träskydd.
Träskyddsbehandlat trä – trä av hög kvalitet med
möjligheter till anpassade profiler och mått.
För mer information om behandling och underhåll,
samt inspiration och råd besök sioox.se
Återförsäljare
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STEG 1 – GRUNDBEHANDLING
Lägg på rikligt med Premium Träskydd Panel, stryk
ut väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2
timmar. Lägg sedan på ett andra lager och låt torka i
minst 4 timmar.

PR E M I U M T R Ä S K Y D D & Y T S K Y D D

Sioo:x Wood Protection AB
Von Utfallsgatan 20
415 05 Göteborg
+46 (0)31-42 42 62
info@sioox.se
www.sioox.se
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U N I K T, N AT U RL I G T T R Ä S K Y D D
Våra träskyddsprodukter är vattenbaserade och miljövänliga med en världsunik, patenterad formel baserad
på kisel-kalium. Detta ger våra unika produkter en
särskilt bra inträngning i och förening med träet. Vilket
leder till att du kan använda produkterna på alla träslag,
på gamla såväl som nya ytor. Du får friska och naturligt
silvergrå träytor som håller under en oslagbart lång tid.
FRÄMSTA FÖRDEL ARNA:
• Ger en ren och len, silvergrå träyta
• Upp till 15 års hållbarhet
(gäller Premium Träskydd Panel)
• Kräver endast enkelt underhåll
• Stärker träytan och skyddar mot nedbrytande
UV-strålning
• Motverkar smuts, mögel, alger, samt lätt röta
• Vattenavvisande och diffusionsöppen (träet andas)
• Billigare i längden jämfört med traditionella
träskyddsprodukter

TR ÄDOK TORN TIPSAR!
Stående panel är torrare, renare
och mer hållbar än liggande panel.
Finsågat trä absorberar träskyddsprodukterna betydligt bättre än
hyvlat trä och är därför att
rekommendera.

O M PRE M I U M T R Ä S K Y D D
O C H PR E M I U M Y T S K Y D D PA N E L
Vårt träskyddssystem för paneler består av en grund
behandling och en kompletterande ytbehandling.
Tillsammans skapar de en extra stark, torr och ren,
naturligt silvergrå träyta.
Grundbehandlingen heter Premium Träskydd Panel.
Medlet öppnar upp och tränger in i träet. Genom att
bilda ett kristallskikt stärker och skyddar det träet i upp
till 15 år.
Den kompletterande behandlingen heter Premium
Ytskydd Panel. Även detta medel tränger djupt ner i
träet och fixerar behandlingen samt bildar ett vattenavstötande ytskikt.
VAD INNEHÅLLER PRODUK TERNA?
Premium Träskydd Altan består av kisel, kalium,
naturliga växtdelar och vatten. Premium Ytskydd
Altan består av en kisel-emulsion och vatten.
Produkterna är testade/godkända enligt normerna
EN 46 och EN 113.
VILKEN UTRUSTNING BEHÖVER JAG?
Det enda du behöver är kärl, pensel (ev. färgspruta),
maskeringstejp, borste och trasa. Inga skyddskläder
behövs. Undvik bara stänk i ögonen.
HUR MYCKET GÅR DET ÅT?
Premium Träskydd Panel: ungefärlig förbrukning på
finsågad panel är ca 3–5 kvm/l för 2 strykningar. Första
strykningen täcker ca 4–6 kvm/l, andra 7–9 kvm/l.
Premium Ytskydd Panel: ungefärlig förbrukning på
finsågad panel är ca 8–10 kvm/l per strykning.
Produkterna säljs i 1-, 3- och 5-litersdunkar.

ANVÄNDNINGSOMR ÅDEN: fasader, staket och andra
vertikala ytor. Finsågade ytor rekommenderas.
L ÄMPLIGA TR ÄSL AG: finsågad gran- och lärkpanel,
kärnfura, ceder, ädelträ, thermobehandlat trä, timmerstockhus och tryckimpregnerad furu m.m.

HUR SNABBT BLIR PANELEN SILVERGRÅ?
Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite
flammigt. Härdnings- och blekningsprocessen startar
vid kontakt med vatten och efter 6–12 månader börjar
din panel få en jämn och fin silvergrå färg. Processen
fortsätter sedan upp till 3 år.

