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TA HAND OM DINA 
SIOO:X-BEHANDLADE TRÄYTOR 

Skötsel  &
Underhåll

BÄTTRING

En extra utsatt yta kan 

förbättras och en lättare 

skada repareras genom att 

lägga på mer av SiOO:X 

Träskydd. Det kan göras 

över hela ytan eller fläckvis.

Börja med att tvätta ytan 

med Förtvätt:X. Det gör att 

det gamla ytskyddet löses 

upp, ytan blir ren innan 

SiOO:X Träskyddsproduk-

terna läggs på. 

Om man har skrubbat hårt 

eller om man vill förbättra 

vatten avvisningen och göra en känslig yta torrare, mer 

beständig och ljusare så kan man lägga på mer av ytskyd-

det (SiOO:X Ytskydd steg 2). 

Efter tvätt blir ytan ofta gulare men när nytt ytskydd lagts 

på återkommer det ljusa genom en reaktion i träskyddet. I 

regel blir ytan jämnt ljusgrå igen efter några månader. 

REPARATION

Vid skador då ytan har blivit repad eller när panel kapas 

och obehandlad träyta blir blottlagd, behöver träskyddet 

åter läggas i två omgångar. Det förseglas sedan med 

SiOO:X Ytskydd.

LUDD OCH FIBERLOSSNING

Efter långa blöta perioder fälls ibland luddliknande vita 

partiklar ut. Det är ofta ett överskott av ytskyddet och 

förekommer mest på täta ytor efter första vintern. Det 

sköljs i regel bort i regn eller borstas bort. Lägg sedan på 

tunt med ytskydd. När ytan är blöt är ytskyddet mer 

känsligt och skrapmärken under stolsben m.m. kan 

upp komma. Det finns kvar ytskydd som skyddar på djupet 

men borsta bort ludd och fläckförbättra med ytskydd. Den 

ljusa ytan kommer tillbaka om någon månad. 

Fiberlossning, som är träets naturliga sätt att åldras, sker 

då limämnet lignin bryts ner. SiOO:X reducerar detta 

över hela livslängden. Ibland kan luddet även ha vissa 

fibrer. Det påverkar dock inte träets hållbarhet om SiOO:X 

anvisningar följs. Se sioox.se.
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OM OSS 
Sioo Wood Protection AB har sedan starten 1998 bedrivit 

forskning och utveckling av miljövänliga träskyddsproduk-

ter till både privatpersoner och företag. Våra produkter 

baseras bl a på en patenterad kisel-kaliumteknologi som ger 

träet en naturlig träyta med en oslagbart lång livslängd. Vi 

har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA PRODUKTER:

Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke,  

bryggor, ute möbler och annat trä vid altanen.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för fasader, 

staket och andra vertikala ytor. Finns även pigmenterad. 

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak  

på båtar och utemöbler.

SiOO:X Naturfärg – för finsågade, vertikala ytor som 

fasadpanel och staket. Finns i sex grå nyanser, från vitt till 

svart. 

SiOO:X Förtvätt:X – träförstärkande rengöring före SiOO:X- 

behandling. Även för rengöring av behandlade ytor med 

påväxt och kraftig smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för rengöring av trä som behand-

lats med SiOO:X Träskydd.

Träskyddsbehandlat trä – trä av hög kvalitet med  möjligheter 

till anpassade profiler och mått.  

Stjärntrall, kärnfuru med 100% kärnved.  

Encap-trall, SiOO:X-behandlad tryckimpregnerad furu.

För mer information om behandling och underhåll  

samt inspiration och råd besök sioox.se



UNDERHÅLLSTVÄTT 

För underhållsrengöring av SiOO:X-behandlad yta. Fördela 

blandningen på ytan med mjuk borste, låt verka 20 min. Borsta 

försiktigt ytan med den mjuka borsten och skölj sedan väl. Låt 

ytan torka innan möbler m.m. ställs på. Dosering: Späd 1 dl 

Underhållstvätt med 8 liter ljummet vatten. Vi hårt smutsad yta 

ökas dosen till 2 dl.

Innehåll: 5–15% anjoniska och nonjoniska tensider. Förvaras oåtkom-

ligt för barn, produkten får ej förtäras. Undvik hud- och ögon-

kontakt. Rengjord förpackning källsorteras som plast förpackning.

RENGÖRING

Håll ytan ren från alger, smuts, nedfall etc. Håll regelbunden 

uppsikt av träytan för att kunna sätta in lämpliga skötsel- och 

underhållsåtgärder. 

Ytlig lättare nedsmutsning

A. Borsta med en levang eller medelhård borste på torr yta för 

att få bort ytlig smuts (gäller Panel/Fasad).

B. Behövs ytterligare effekt utöver torrborstning kan SiOO:X 

Underhållstvätt utspädd i vatten samt med levang, rotborste 

användas. Tänk på att skölja väl för att få bort allt medel. 

Om man borstar hårt mår ytan bra av sprayas med steg 2, 

Ytskyddet, Tänk på att när man tvättar med vatten så sätts 

processer igång i SiOO:X-produkterna som kommer att 

göra träet än renare, också efter själva rengöringen. Finns 

till exempel lite alger kvar försvinner de ofta efter 

ytterligare någon månad när träet torkat. 

Ytlig kraftigare nedsmutsning 

C. Om det inte var tillräckligt med tvätt enligt punkt B) är 

produkterna JAPE Prickfri mot svartsporer/mögel och 

alger samt JAPE Grönfri mot grönalger och lav, effektiva. 

Följ tillverkarens instruktioner och råd vid användning av 

dessa produkter. 

D. Den kraftfullaste tvätten av alla görs med SiOO:X 

Förtvätt:X, som är mycket effektiv. Träskyddet är kvar och 

förstärks genom tvätten, men då den löser upp ytskyddet, 

(SiOO:X Ytskydd steg 2), behöver det läggas på igen.

Mycket kraftig nedsmutsning

Om man inte har gjort rent ordentligt och har fått kraftig 

påväxt, angrepp, graffiti, fett eller andra yttre missfärg-

ningar som inte går bort med Underhållstvätt, så tvättar 

men först enligt punkt D) ovan. Man kan även skrubba på 

träskyddet när det är vått. Därefter läggs SiOO:X Träskydd 

på i två omgångar. Ytan försluts med SiOO:X Ytskydd.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Innan du behandlar dina träytor med SiOO:X Träskydd (steg 1)  

är det några saker du behöver tänka på. Medan träskyddet 

förbättrar och förstärker träveden behöver ytan hållas ren 

från alger, smuts, nedfall etc. Smuts kan ibland fastna på 

särskilt utsatta ställen. Håll regelbunden uppsikt över 

träytan för att kunna sätta in lämpliga skötsel- och under-

hållsåtgärder. Till detta tar du hjälp av Förtvätt:X, Under-

hållstvätt och sunt förnuft! Kom ihåg att vara mycket 

försiktig vid rengöring av behandlat trä.

FÖRTVÄTT:X:

• Träförstärkande rengöring före behandling med SiOO:X 

Träskydd

• Rengöring av extra utsatta och skadade ytor behandlade med 

SiOO:X Träskydd, som utsatts för påväxt och kraftig smuts

• Öppnar upp feta, hårda eller hyvlade ytor, vilket gynnar 

behandlingen med SiOO:X Träskydd.

• Löser även upp och tar bort ytskyddet. Därför är det viktigt 

att åter stryka på nytt SiOO:X Ytskydd (steg 2) så SiOO:X-

behandlingen blir komplett. 

FÖRBEREDELSER: Använd skyddshandskar. Rengör ytan 

noga med Förtvätt:X för att avlägsna olja, färg, fett och smuts. 

Eventuella rester får tvättas eller slipas bort. Spola av med 

vatten och låt träet torka ordentligt. Täck över möbler, 

glasytor och aluminium, produkterna är alkaliska och kan 

lämna fläckar efter sig.

Att tänka på: Torka bort spill omgående med blöt trasa. 

Produkten är ej anpassad för att ta bort hårt sittande olja och 

färg. Lägsta temperatur +0 grader.

Instruktioner: Spädes upp till 1+4 för normal rengöring, upp 

till 1+8 för lättare rengöring. Vattna ytan, applicera Förtvätt:X 

med pensel, borste eller svamp och låt verka i ca 10 minuter.

Skrubba med borste och skölj sedan med vatten. Vid rengöring 

av redan behandlad yta kommer Förtvätt:X att lösa upp en del 

av SiOO:X Ytskydd. Komplettera därför med SiOO:X Ytskydd  

när ytan har torkat.

Åtgång: En liter utspädd vätska räcker till ca 4–5 kvm 

beroende på grad av utspädning och smuts.

Förtvätt:X förvaras frostfritt, ursköljd förpackning sorteras 

som hårdplast. Innehåller kaliumsilikat och tensider.

Om jag har frågor? Läs mer på sioox.se eller kontakta din

återförsäljare.


