Traditionell lösningsmedelsfri grundbehandling och rengöring
för träytor utomhus
Allmänt
Gammeldags Trallsåpa är svenskproducerad, återfettande och baserad på naturliga
råvaror. Den ger trä utomhus extra skydd och en len yta som är behaglig att gå på.
Gammeldags Trallsåpa kan användas som ett lösningsmedelsfritt alternativ till ex.
olja för grundbehandling av trätrall och annat uteträ. Såpan kan även användas för
rengöring av träytor utomhus.
Ofärgad eller vit
Gammeldags Trallsåpa finns ofärgad eller med vitt pigment. Den vitpigmenterade
trallsåpan passar speciellt bra om man vill ha en lite ljusare yta med ett naturligt
utseende. Följ samma instruktioner som för ofärgad trallsåpa.

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.
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STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION
Åtgång
Rengöring: 1 dl Trallsåpa (använd ofärgad Trallsåpa) + 10 l ljummet vatten.
Grundbehandling: 2 l Trallsåpa + 8 l ljummet vatten.
Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka för torrt eller gammalt trä.
Verktyg
Hink, skurborste och trasa. Hållare + rött skurblock (vid behov).

Hink

Skurborste

Trasa

Skurblockshållare +
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Grundbehandling
Vid grundbehandling ska temperaturen vara över 10°C, undvik regn.
1. Skaka såpaflaskan (extra noga för vit såpa), blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan.
2. Lägg ut såpalösningen på träytan med en skurborste.
3. Låt torka tills ytan känns yttorr.
4. Upprepa punkt 2-3 till dess att träet inte tar till sig mer Trallsåpa.
5. Direkt efter sista appliceringen, torka bort eventuellt överskott med en trasa.
6. Låt torka. När träytan är helt torr kan den tas i bruk.
Efter ca 24 tim. kan träytan torrpoleras vid behov. Använd skurblockshållare + rött skurblock.
Skötsel och underhåll
1. Ta bort all lös smuts och rengör ytan, se Rengöring.
2. På gångstråk eller ytor med hårt slitage, behandla träytan med en fetare såpablandning, se Grundbehandling.
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Rengöring
1. Ta bort all lös smuts.
2. Skaka såpaflaskan och blanda såpalösning i en hink enligt dosering för Rengöring ovan (använd ofärgad Trallsåpa).
3. Rengör träytan med såpalösningen och en skurborste.
4. Skölj rikligt med vatten, undvik att använda högtryckstvätt som kan skada träets fibrer.
5. När ytan är helt torr är den redo att ta i bruk, eller grundbehandla med Gammeldags Trallsåpa.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar
i instruktionen utan föregående meddelande.

Förberedelser
För att behålla grånaden hos oskadad obehandlad grånad trätrall, rengör trallen och låt torka helt innan
grundbehandling. Använd Osmo Power-Gel för att istället ta fram träets ursprungliga kulör, utan att slipa träet
(se separat instruktion). Gammalt uttorkat trä med mycket sprickor och flisor bör slipas innan grundbehandling.
Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 100 för barrträ och 120 korn för lövträ.

