02. Träskydd
Smuts- och vattenskydd

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION
Miljöklassat svenskt träskydd för utomhusbruk – altaner, staket,
väggpanel, trämöbler m m.
Behandlat trä får en ljus, len yta som grånar naturligt. Utvecklat för barrträ, inkl.
tryckimpregnerat, kan även användas på flera lövträslag (se tabell på sid. 2).

• Mikroporös yta som andas
• Vattenbaserat pH 4-7
• Ett bra val för din utemiljö
• Fritt från miljöfarliga tungmetaller, biocider, lösningsmedel
• Färdig behandling på 1 dag
Produkten är framtagen av svenska forskare och produceras av OrganoWood AB i Roslagen
utanför Stockholm.
Den ingår i ett miljöklassat patenterat träskyddssystem baserat på en svensk kiselteknik,
inspirerad av naturlig träfossilering och lotusblommans extremt vattenavvisande
(superhydrofoba) egenskaper.
I systemet ingår produkterna 01. Träskydd Flam- och rötskydd (grundbehandling) och 02.
Träskydd Smuts- och vattenskydd (slutbehandling/underhåll). En komplett behandling ger trä
flamskyddande egenskaper, motverkar rötangrepp, mögel samt gör träet vattenavstötande.
Där finns även ett miljömärkt rengöringsmedel OrganoWood 03. Trärengöring.
Åtgång
1 liter räcker till 8-10 m2 vid 1 applicering, sågat virke som
ex. väggpanel 5-7 m2 vid 1 applicering. Träets ålder kan
påverka åtgången och befintligt/ äldre/torrt trä kan därför
kräva mer produkt. Detsamma gäller nytt sågat trä.
Torktid
2-4 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%.
Ytan kan tas i bruk efter 12 timmar.
Verktyg
Pensel eller roller.

1. Förberedelser
Övermålas ej med täckfärger, lasyrer eller oljor, ska
underhållas med OrganoWood 02. Träskydd. Vissa träslag
ska inte grundbehandlas med 01. Träskydd ex. ek, men
torka/vädra ur innan behandling med 02. Träskydd
(se tabell).
Trä grundbehandlat med OrganoWood 01. Träskydd
Slutbehandlas direkt med 02. Träskydd. Eventuella
saltutfällningar borstas enkelt bort med nylon- eller
stålborste innan slutbehandling påbörjas.
OrganoWood-virke och Select
Slutbehandlas direkt efter montering. Rengör virket från
eventuella saltutfällningar (borstas enkelt bort med nyloneller stålborste) innan slutbehandling med 02. Träskydd.
Eventuella kapsnitt i virket behandlas först med 01.
Träskydd och slutbehandlas sedan med 02 .Träskydd.

Pensel

Roller

OrganoWood-virke Select Plus
Endast kapsnitt behandlas med 01. Träskydd och 02. Träskydd.

Förvaring och hållbarhet
Förvara produkten i försluten behållare vid 10-30 °C.
Hållbarhet för vätskan i obruten förpackning minst 2 år, i
bruten förpackning och vid korrekt användning minst 1 år.
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02. Träskydd
Smuts- och vattenskydd

2. Applicering - slutbehandling
Ytan måste vara ren, torr och frostfri (max. 20%
fuktighetskvot). Utför behandlingen på torrt trä i minst
10 °C och vid liten risk för regn, dagg. Om möjligt, applicera
produkten på alla sidor innan installation av träet. Vätskan
kan reagera med glas, täck därför över glas vid risk för
kontakt mellan vätskan och glaset.
a. Skaka burken och häll upp önskad mängd vätska i ett
separat kärl av plast.
b. Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel
eller roller. Gäller även kapsnitt/ändträ. Använd inte mer
vätska än vad träet kan absorbera.
c. Låt torka ca 2-4 timmar.
d. För optimalt skydd för sågade paneler och annat sågat
virke utför ytterligare en applicering enligt punkt a-c.
För gammalt och eller torrt virke kan ytterligare en
applicering krävas enligt punkt a-c. Ytor som endast
behandlas med 02. Träskydd (se tabell nedan) ska alltid
ha två appliceringar.
3. Rengöring av verktyg
Verktyg rengörs med vatten.

separat kärl av plast.
d. Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel,
roller eller genom sprayapplicering.
e. Låt torka ca 2-4 timmar.
Miljö och säkerhet
Produkten innehåller inga miljöfarliga tungmetaller,
biocider eller lösningsmedel. Den är inte klassad
som miljöfarlig, hälsoskadlig eller som miljöfarligt
avfall. Produkten skall ej andas in eller förtäras. Vid
sprayapplicering använd andningsskydd för att undvika
inandning av dimma/aerosol.
Produkten är alkalisk varför skydd för ögon och händer
bör användas vid användning. Vid kontakt med
ögon, skölj rikligt med vatten. Överskottsvätska ska
kemikalieåtervinnas. Väl urtvättad plastburk ska återvinnas
som plastförpackning. För mer information, se produktens
säkerhetsdatablad.
Tabell för olika träslag
Träslag

4. Städning
Ytor behandlade med OrganoWood 02. Träskydd rengörs
vid behov med vatten. Om rengöringsmedel krävs använd
OrganoWood 03. Trärengöring (1:50 allrengöring/1:25
grovrengöring), Osmo 8025 Rengöring Träterrass (1:25)
eller Gammeldags Träsåpa Ofärgad (1:20). Skölj noga med
rent vatten efter rengöringen. Vid grovrengöring av hårt
smutsade ytor krävs återbehandling med 02. Träskydd efter
rengöringen.
5. Underhåll
Underhåll utförs vid behov med OrganoWood 02. Träskydd.
Det är dags att underhålla när ytan börjar förlora sin
supehydrofoba (vattenavstötande) funktion. Hel yta
behöver inte alltid underhållas utan underhåll kan göras
delvis ex. gångstråk på altan/terrass.
a. Rengör ytan noga med rengöringsmedel för
utomhusbruk blandat med vatten ex. OrganoWood
03. Trärengöring , Osmo 8025 Rengöring Träterrass
eller Gammeldags Träsåpa Ofärgad. För spädning se
respektive produkt.
b. L åt torka innan behandling med 02. Träskydd. Observera
att ytan ska vara helt torr max 20% fuktighetskvot.
c. S kaka burken och häll upp önskad mängd vätska i ett
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* Endast vid kapsnitt/ändträ V=veckor
*** Färgförändring kan ske efter behandling med 01,
återgår till normal ton efter ca 1 månad. Vi rekomenderar
alltid behandling med 02. Träskydd på synliga kapsnitt.
För övriga träslag kontakta teknisk support på
www.welinoco.com

Distributör: Welin & Co, www.welinoco.com
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar
i instruktionen utan föregående meddelande.

7 330088 105148
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