
FÖR HÅLLBAR  
SILVERGRÅ TEAK PÅ BÅTAR

PREMIUM TRÄSKYDD & YTSKYDD SÅ HÄR GÖR DU

ATT TÄNKA PÅ

Däcket måste vara torrt. Temperaturen får inte vara 
under + 6 °C under behandlingen. Undvik att behandla 
teaken i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort 
eventuellt spill med en blöt trasa.

VILKEN UTRUSTNING BEHÖVER JAG? 

Det enda du behöver är kärl, terrassborste, pensel/
terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar 
och täckmaterial. 

FÖRBEREDELSER

Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt 
stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar 
efter sig. Rengör teakdäcket noga med vår Förtvätt:X för 
att avlägsna olja, färg, fett och smuts. Eventuella rester av 
olja, smuts eller alger tvättas eller slipas bort. Spola av 
med vatten och låt däcket torka ordentligt.  

STEG 1 – GRUNDBEHANDLING

Lägg på rikligt med Premium Träskydd Marin, stryk ut 
det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim 
(vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid 
gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim 
(vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid. 

STEG 2 – YTBEHANDLING, 1:A SÄSONGEN

Lägg på Premium Ytskydd Marin var noggrann med 
att täcka hela ytan och låt medlet tränga in i ytan cirka 
3–5 minuter. Torka av eventuellt överskott med en trasa.   
Efter cirka 1 timme är däcket torrt och du kan gå på det.

STEG 2 – YTBEHANDLING, 2:A SÄSONGEN

Efter 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas 
ytterligare en gång. Tvätta först ytan med vår Under-
hållstvätt och upprepa sedan strykningen från första 
säsongen (se ovan).
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Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och 
utveckling av miljöanpassade träskyddsprodukter till 
både privatpersoner och företag. Våra produkter baseras 
på en patenterad kisel-kaliumteknologi. Träet ges en 
naturlig silvergrå träyta och får en mycket 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. 

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak  
på båtar och utemöbler.

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, 
vertikala ytor som fasadpanel och staket. Finns i sex 
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 lättare rengöring av trä 
som behandlats med SiOO:X Träskydd.

Träskyddsbehandlat trä – trä av hög kvalitet med 
 möjligheter till anpassade profiler och mått.  
Stjärntrall, kärnfuru med 100% kärnved.  
NTR AB – SiOO:X-behandlad trall.

För mer information om behandling och underhåll  
samt inspiration och råd besök sioox.se



PROCESSEN TILL SILVERGRÅTT
Det behandlade teaken är till en början gulbrunt och lite flammigt. 
Härdnings- och blekningsprocessen startar vid kontakt med vatten 
och efter 2–4 veckor börjar din teakyta få en jämn och fin silvergrå 
färg. Processen fortsätter sedan upp till 1 år.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH SKADOR 
Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, 
alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också 
drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta 
perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen. 

Åtgärder: 
1.  Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. 

2.  Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade  
 produkter då ytskyddet då får sämre fäste.

3.  Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Förtvätt:X som rengör effek-
tivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter  
(Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri/Grönfri. 
Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. 

Efter långa blöta perioder fälls ibland luddlikande 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 
för skrapmärken under stolsben m.m. Det finns kvar ytskydd som skyd-
dar på djupet men borsta bort ludd och fläckbättra med ytskydd. Den 
ljusa ytan kommer tillbaka om någon månad. Se sioox.se.

INNOVATIVT, MILJÖANPASSAT TRÄSKYDD

SiOO:X träskyddsprodukter är vattenbaserade och 
miljöanpassade* med en unik, patenterad formel baserad 
på kisel-kalium. Produkterna får därigenom en särskilt 
bra inträngning i och naturlig förening med träet. 
Premium Träskydd Marin och Premium Ytskydd 
Marin kan användas på såväl ny som gammal teak, men 
även på andra ytor av ädelträ.

FRÄMSTA FÖRDELARNA

• Upp till 8 års hållbarhet* (gäller Premium Träskydd 
Marin)

• Ger en vacker, silvergrå teakyta som känns len och sval 
• Lätt att rengöra

Stärker och mineraliserar träet vilket ger:
• Smuts- och vattenavvisning

• UV-skydd

• Minskar förekomst av mögelsporer och alger *

• Skydd mot lätt röta *

• Mindre halkrisk

• Färre sprickor och stickor

• Lång livslängd

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: teakdäck på båtar.

OM PREMIUM TRÄSKYDD  
OCH PREMIUM YTSKYDD MARIN

SiOO:X träskyddssystem för teak består av en träskyd-
dande grund  behandling och en kompletterande 
ytbehandling. Tillsammans tränger de in och förenas 
extra väl med träet, vilket ger lång hållbarhet och 
naturligt silvergrå teakytor.
 Grundbehandlingen heter Premium Träskydd 
 Marin. Medlet öppnar upp och tränger in i träet. 
 Genom att bilda en multiskyddande kiselsköld skyddar 
det träet i upp till 8 år. 
 Den kompletterande behandlingen heter Premium 
Ytskydd Marin. Detta medel tränger in i träet och 
fixerar behandlingen, samt bildar ett smuts- och 
vatten av visande ytskikt.

VAD INNEHÅLLER PRODUKTERNA?

Premium Träskydd Marin består av kisel, kalium,  
organiska växtdelar och vatten. 
Premium Ytskydd Marin består av en kisel-emulsion 
och vatten.  
Produkttekniken är testad * som rötskydd enligt 
normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för 
användning ovan mark, utan biocider enligt EN 335-2.

HUR MYCKET GÅR DET ÅT?

Premium Träskydd Marin: ungefärlig förbrukning på 
rekommenderade teakytor är ca 4–5 kvm/l till två 
strykningar. Äldre torrt trä har högre åtgång av 
träskydd.

Premium Ytskydd Marin: ungefärlig förbrukning på 
rekommenderade träytor är ca 8–10 kvm/l per strykning. 

Produkterna säljs i 1-, 3- och 5-litersdunkar.

TRÄDOKTORN TIPSAR!

Kisel finns naturligt i teak  

och verkar skyddande. SiOO:X 

använder naturens eget sätt att 

stärka och skydda träet. Räkna 

med betydligt längre hållbarhet 

för din värdefulla teak.

* Se artikel på sioox.se 
Livslängden upp till 8 år gäller för steg 1 – Träskydd Marin.
För reducering av mögelsporer, alger samt skydd mot lätt 
röta hänvisas till SP/Rise-tester. 
Se sioox.se om produktteknik, bevis/tester och närmare 
beskrivningar.


