
Välkommen till din nya 
inglasade balkong

WINDOOR BALKONGINGLASNING  I  ANVÄNDARINSTRUKTIONER & SKÖTSELRÅD



Inglasningen
Är inte en utökning av vardagsrummet, utan ett kraftigt vind- och 
väderskydd. På den inglasade balkongen trivs de flesta växter och 
blommor alldeles förträffligt.

Öppna på sommaren
Inglasningen gör balkongfronten till en solfångare vilket innebär 
att under varma sommardagar blir det väldigt varmt. Då gäller  
det att ventilera och gärna skjuta glasluckorna till sidan.

Stäng när det regnar
Håll dräneringshålen i spårprofilen rena från löv, grus och dylikt  
så att regnvatten lätt rinner ut. Vid regn och kraftigt blåst kan 
regnvattnet tränga in på balkongen genom mindre otätheter i 
skarvar och fogar till befintlig byggnad. Detta är normalt och  
balkongen bör möbleras med detta i minnet.

Snö
Torr snö kan också ta sig in genom själva inglasningen, vilket inte 
är helt ovanligt. För att undvika att snölasten blir för stor på ditt 
balkongtak, håll om möjligt undan snön från taken.

Kondens på glasen
Vid snabbt väderomslag eller om balkongdörren stått öppen och 
den varma innerluften träffar det kalla ytterglaset kan kondens 
uppstå. Vill man då snabbt få bort kondensen, öppnas en eller 
flera luckor. Problem med kondens avtar med tiden, då golv, tak 
och väggar torkar upp. Ha tålamod! Vi kan rekommendera er att 
skaffa en termostatstyrd värmefläkt, som effektivt tar bort kon-
dens och dessutom ger en behaglig miljö. Ventilation i kombination 
med luftcirkulation är bästa medicinen!

Ventilation
Windoor Balkonginglasning har ett inbyggt system för att tillföra 
frisk luft till balkong och lägenhet, vilket är ett krav från såväl 
myndigheter som från fastighetsägare. Sätt därför inte igen 
springor som drar kalluft, för då kan du ”kväva” din egen lägenhet. 

Fukt från grannbalkong
Fukt från överliggande balkong kan i vissa fall noteras om den inte 
är inglasad och vattnet samlas på golvet. Vid extraordinära för-
hållanden kan fuktinträngning ske genom överliggande balkongs 
golv. Även vid maximal tätning i anslutningarna kan fukt i vissa fall 
tränga igenom både betong och klinker. Balkongen bör möbleras 
med tanke på detta.

Rengöring och glasputsning, underhåll
Det är viktigt att putsa fönsterglasen regelbundet. Använd gärna 
en fönsterskrapa med förlängningsskaft. Man bör inte försöka lyfta 
ner luckorna även om ditt system medgör det. Aluminiumprofiler-
na tvättas lika glaset med mjuk trasa, 3-4 gånger per år. Håll rent 
i spårprofilerna som luckorna rör sig i. Spårprofiler, lås och andra 
beslag smörjs regelbundet med silikonspray.

Utfällning från nya betongplattor och fasader
Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan 
föra över silikatförbindningar till både glas och profiler. Om inte 
ytorna tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast. 
Smutsiga ränder eller ”rinningar” som inte går att ta bort, kan 
uppträda. Ju äldre byggmaterialen blir, ju mindre fäller de ut.  
Vi rekommenderar er därför att putsa glasen minst var 3:e  
månad under första året. Därefter bör glasen putsas vår och höst. 

Så här tar du hand om din inglasade balkong
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En inglasad balkong eller uteplats är användbar stora delar av året. För att ni ska få så stor 
glädje som möjligt av er nya inglasade balkong eller uteplats ber vi er komma ihåg några saker.

VISSTE DU ATT...

Spårprofiler, lås och beslag 
ska smörjas regelbundet 
med silikonspray!



På karmen under den första luckan/ 
dörren finns ett ventilationsbeslag monterat. 
Beslaget håller vid behov den första luckan/
dörren på plats med en öppning på ca 10 
cm. Pressa upp gummiknoppen på beslaget 
i spåret på undersidan av profilen på den 
första luckan/dörren.

VÄDRINGSLÄGE

För att undvika att öppnade dörrar slår mot 
varandra, ska de parkeras genom att fästas 
med parkeringsstroppen. Fäst det vinklade 
metallbeslaget på parkeringsstroppen på 
den yttersta dörren. Dörrarna är nu fixerade 
mot väggen.

PARKERA LUCKOR/DÖRRAR MED RAM

För att öppna dörrarna, tryck dörr nr 2  
parallellt med inglasningen bort från dörr  
nr 1 som då frigörs och kan öppnas. 

ÖPPNA RAMLÖSA DÖRRAR

För att öppna luckorna, tryck lucka nr 2  
parallellt med inglasningen bort från lucka  
nr 1 som då frigörs och kan öppnas. 

ÖPPNA RAMLÖSA LUCKOR

För att låsa upp luckorna/dörrarna, skjut 
den svarta plastbrickan, placerad på profilen 
under luckorna/dörrarna åt sidan. 

LÅSA UPP

För att öppna luckorna/dörrarna, tryck 
lucka/dörr nr 2 parallellt med inglasningen 
bort från lucka/dörr nr 1 som då frigörs och 
kan öppnas. 

ÖPPNA LUCKOR/DÖRRAR MED RAM

För att undvika att öppnade dörrar slår mot 
varandra, ska de parkeras genom att fästas 
med parkeringsstroppen. Fäst parkerings-
stroppen i beslaget som är monterat på den 
sista dörrens utsida. Dörrarna är nu fixerade 
mot väggen. 

PARKERA RAMLÖSA DÖRRAR

För att undvika att öppnade luckor slår mot 
varandra, ska de parkeras genom att fästas 
med parkeringsstroppen. Under luckorna 
finns en plastklots med ett spår. För in 
parkeringsstroppen i spåret på den yttersta 
luckan. Luckorna är nu fixerade mot väggen.

PARKERA RAMLÖSA LUCKOR

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

För att låsa upp luckorna, pressa ihop  
staglåset på lucka nr 1 och öppna luckan. 

LÅSA UPP RAMLÖSA LUCKOR 
MED GLASHÖRN



Malmö
Windoor Sverige AB
Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö
Tel. 040–63 123 00

 
Stockholm
Windoor Sverige AB
Elektravägen 53
126 30 Hägersten
Tel. 08–684 053 00

Mariestad
Windoor Sverige AB
Kungsgatan 5
542 30 Mariestad
Tel. 040–63 123 00

 
Umeå
Windoor Sverige AB
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
Tel. 08–684 053 00 www.windoor.se

Välkommen att kontakta något av våra kontor

INSTRUKTIONSFILMER

Se våra instruktionsfilmer
youtu.be/hKlOaL6W2Kg
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F Ö R T V Ä T T : X

T R Ä FÖ R STÄ R KA N D E  R E N G Ö R I N G  AV  B E H A N D L A D E
Y TO R  M E D  K R A F T I G  S M U T S  O C H  PÅVÄ X T

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: 

• Träförstärkande rengöring före behandling med Sioo:x Träskydd.

• Rengöring av extra utsatta och skadade Sioo:x-behandlade ytor som fått påväxt och kra�ig smuts.

• Löser även upp och tar bort Sioo:x Ytskydd. Viktigt att åter stryka på nytt Sioo:x Ytskydd så Sioo:x-

behandlingen blir komplett.

• Öppnar upp feta, hårda eller hyvlade ytor, vilket gynnar inträngning av Sioo:x Träskydd.

FÖRBEREDELSER: Rengör altanen/panelen/teakytan noga med Förtvätt:x för att avlägsna olja, färg, fett

och smuts. Eventuella rester av olja och färg tvättas eller slipas bort. 

För altan kan man med fördel använda roterande altan tvätt kopplat till högtrycksspruta. Spola av med

vatten och låt träet torka ordentligt. Täck över möbler, föremål av glas och aluminium – produkterna är

alkaliska och kan lämna �äckar e�er sig. Använd skyddshandskar.

ATT TÄNKA PÅ: Lägsta temperatur +0 grader. Torka omgående bort spill med blöt trasa. Förtvätt:x är ej

anpassad att ta bort hårt sittande olja och färg.

INSTRUKTION: Spädes upp till 1 + 4 för normal rengöring, för lättare rengöring upp till 1 + 8. Vattna

ytan, applicera förtvätten med pensel, borste eller svamp och låt verka i ca 10 minuter. Skrubba med

borste, skölj med vatten. Vid rengöring av Sioo:x-behandlad yta med Förtvätt:x löses en del av Sioo:x

Ytskydd upp. Komplettera därför med Sioo:x Ytskydd när ytan torkat.

S i o o : x
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ÅTGÅNG: En liter koncentrat av Förtvätt:x räcker till 20–50 kvm. T ex en liter utspädd vätska räcker till

ca 4–5 kvm beroende på grad av utspädning och smuts. Se ovan, Instruktion.

INNEHÅLL: Kaliumsilikat och tensider.

OM JAG HAR FRÅGOR? Läs mer på sioox.se eller kontakta din återförsäljare.

KÖP NU!

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

DELA:    

Används till trallvirke, bryggor, ute...

LÄS MER

Används till fasader, staket och vert...

LÄS MER

För såväl ny som gammal teak på
båtar...

LÄS MER

Original Träskydd används till i förs...Rengöring vid behov. Snabbt ochMånga olika träslag och pro�ler. Vil

http://sioox.se/aterforsaljare/
https://twitter.com/home?status=F%C3%B6rtv%C3%A4tt%3Ax+http%3A%2F%2Fsioox.se%2Ffortvattx%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://sioox.se/fortvattx/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://sioox.se/fortvattx/&media=&description=ANV%C3%84NDNINGSOMR%C3%85DEN%3A%0A%E2%80%A2++Tr%C3%A4f%C3%B6rst%C3%A4rkande+reng%C3%B6ring+f%C3%B6re+behandling+med+Sioo%3Ax+Tr%C3%A4skydd.%0A%E2%80%A2++Reng%C3%B6ring+av+extra+utsatta+och+skadade+Sioo%3Ax-behandlade+ytor+som+f%C3%A5tt+p%C3%A5v%C3%A4xt+och+kraftig+smuts.%0A%E2%80%A2++L%C3%B6ser+%C3%A4ven+upp+och+tar+bort+Sioo%3Ax+Ytskydd.+Viktigt+att+%C3%A5ter+stryka+p%C3%A5+nytt+Sioo%3Ax+++Ytskydd+s%C3%A5+Sioo%3Ax-behandlingen+blir+komplett.%0A%E2%80%A2++%C3%96ppnar+upp+feta%2C+h%C3%A5rda+eller+hyvlade+ytor%2C+vilket+gynnar+intr%C3%A4ngning+av+Sioo%3Ax+Tr%C3%A4skydd.%0AF%C3%96RBEREDELSER%3A+Reng%C3%B6r+altanen%2Fpanelen%2Fteakytan+noga+med+F%C3%B6rtv%C3%A4tt%3Ax+f%C3%B6r+att+avl%C3%A4gsna+olja%2C+f%C3%A4rg%2C+fett+och+smuts.+Eventuella+rester+av+olja+och+f%C3%A4rg+tv%C3%A4ttas+eller+slipas+bort.%0AF%C3%B6r+altan+kan+man+med+f%C3%B6rdel+anv%C3%A4nda+roterande+altan%C2%ADtv%C3%A4tt+kopplat+till+h%C3%B6gtrycksspruta.+Spola+av+med+vatten+och+l%C3%A5t+tr%C3%A4et+torka+ordentligt.+T%C3%A4ck+%C3%B6ver+m%C3%B6bler%2C+f%C3%B6rem%C3%A5l+av+glas+och+aluminium+%E2%80%93+produkterna+%C3%A4r+alkaliska+och+kan+l%C3%A4mna+fl%C3%A4ckar+efter+sig.+Anv%C3%A4nd+skyddshandskar.%0AATT+T%C3%84NKA+P%C3%85%3A+L%C3%A4gsta+temperatur+%2B0+grader.+Torka+omg%C3%A5ende+bort+spill+med+bl%C3%B6t+trasa.+F%C3%B6rtv%C3%A4tt%3Ax+%C3%A4r+ej+anpassad+att+ta+bort+h%C3%A5rt+sittande+olja+och+f%C3%A4rg.%0AINSTRUKTION%3A+Sp%C3%A4des+upp+till+1+%2B+4+f%C3%B6r+normal+reng%C3%B6ring%2C+f%C3%B6r+l%C3%A4ttare+reng%C3%B6ring+upp+till+1+%2B+8.+Vattna+ytan%2C+applicera+f%C3%B6rtv%C3%A4tten+med+pensel%2C+borste+eller+svamp+och+l%C3%A5t+verka+i+ca+10+minuter.+Skrubba+med+borste%2C+sk%C3%B6lj+med+vatten.+Vid+reng%C3%B6ring+av+Sioo%3Ax-behandlad+yta+med+F%C3%B6rtv%C3%A4tt%3Ax+l%C3%B6ses+en+del+av+Sioo%3Ax+Ytskydd+upp.+Komplettera+d%C3%A4rf%C3%B6r+med+Sioo%3Ax+Ytskydd+n%C3%A4r+ytan+torkat.+%0A%C3%85TG%C3%85NG%3A%C2%A0En+liter+koncentrat+av+F%C3%B6rtv%C3%A4tt%3Ax+r%C3%A4cker+till+20%E2%80%9350+kvm.+T+ex+en+liter+utsp%C3%A4dd+v%C3%A4tska+r%C3%A4cker+till+ca+4%E2%80%935+kvm+beroende+p%C3%A5+grad+av+utsp%C3%A4dning+och+smuts.+Se+ovan%2C+Instruktion.%0AINNEH%C3%85LL%3A+Kaliumsilikat+och+tensider.%0AOM+JAG+HAR+FR%C3%85GOR%3F+L%C3%A4s+mer+p%C3%A5+sioox.se+eller+kontakta+din+%C3%A5terf%C3%B6rs%C3%A4ljare.%0A
mailto:?subject=F%C3%B6rtv%C3%A4tt:x&body=ANV%C3%84NDNINGSOMR%C3%85DEN:%E2%80%A2%20%20Tr%C3%A4f%C3%B6rst%C3%A4rkande%20reng%C3%B6ring%20f%C3%B6re%20behandling%20med%20Sioo:x%20Tr%C3%A4skydd.%E2%80%A2%20%20Reng%C3%B6ring%20av%20extra%20utsatta%20och%20skadade%20Sioo:x-behandlade%20ytor%20som%20f%C3%A5tt%20p%C3%A5v%C3%A4xt%20och%20kraftig%20smuts.%E2%80%A2%20%20L%C3%B6ser%20%C3%A4ven%20upp%20och%20tar%20bort%20Sioo:x%20Ytskydd.%20Viktigt%20att%20%C3%A5ter%20stryka%20p%C3%A5%20nytt%20Sioo:x%20%20%20Ytskydd%20s%C3%A5%20Sioo:x-behandlingen%20blir%20komplett.%E2%80%A2%20%20%C3%96ppnar%20upp%20feta,%20h%C3%A5rda%20eller%20hyvlade%20ytor,%20vilket%20gynnar%20intr%C3%A4ngning%20av%20Sioo:x%20Tr%C3%A4skydd.F%C3%96RBEREDELSER:%20Reng%C3%B6r%20altanen/panelen/teakytan%20noga%20med%20F%C3%B6rtv%C3%A4tt:x%20f%C3%B6r%20att%20avl%C3%A4gsna%20olja,%20f%C3%A4rg,%20fett%20och%20smuts.%20Eventuella%20rester%20av%20olja%20och%20f%C3%A4rg%20tv%C3%A4ttas%20eller%20slipas%20bort.F%C3%B6r%20altan%20kan%20man%20med%20f%C3%B6rdel%20anv%C3%A4nda%20roterande%20altan%C2%ADtv%C3%A4tt%20kopplat%20till%20h%C3%B6gtrycksspruta.%20Spola%20av%20med%20vatten%20och%20l%C3%A5t%20tr%C3%A4et%20torka%20ordentligt.%20T%C3%A4ck%20%C3%B6ver%20m%C3%B6bler,%20f%C3%B6rem%C3%A5l%20av%20glas%20och%20aluminium%20%E2%80%93%20produkterna%20%C3%A4r%20alkaliska%20och%20kan%20l%C3%A4mna%20fl%C3%A4ckar%20efter%20sig.%20Anv%C3%A4nd%20skyddshandskar.ATT%20T%C3%84NKA%20P%C3%85:%20L%C3%A4gsta%20temperatur%20+0%20grader.%20Torka%20omg%C3%A5ende%20bort%20spill%20med%20bl%C3%B6t%20trasa.%20F%C3%B6rtv%C3%A4tt:x%20%C3%A4r%20ej%20anpassad%20att%20ta%20bort%20h%C3%A5rt%20sittande%20olja%20och%20f%C3%A4rg.INSTRUKTION:%20Sp%C3%A4des%20upp%20till%201%20+%204%20f%C3%B6r%20normal%20reng%C3%B6ring,%20f%C3%B6r%20l%C3%A4ttare%20reng%C3%B6ring%20upp%20till%201%20+%208.%20Vattna%20ytan,%20applicera%20f%C3%B6rtv%C3%A4tten%20med%20pensel,%20borste%20eller%20svamp%20och%20l%C3%A5t%20verka%20i%20ca%2010%20minuter.%20Skrubba%20med%20borste,%20sk%C3%B6lj%20med%20vatten.%20Vid%20reng%C3%B6ring%20av%20Sioo:x-behandlad%20yta%20med%20F%C3%B6rtv%C3%A4tt:x%20l%C3%B6ses%20en%20del%20av%20Sioo:x%20Ytskydd%20upp.%20Komplettera%20d%C3%A4rf%C3%B6r%20med%20Sioo:x%20Ytskydd%20n%C3%A4r%20ytan%20torkat.%20%C3%85TG%C3%85NG:%C2%A0En%20liter%20koncentrat%20av%20F%C3%B6rtv%C3%A4tt:x%20r%C3%A4cker%20till%2020%E2%80%9350%20kvm.%20T%20ex%20en%20liter%20utsp%C3%A4dd%20v%C3%A4tska%20r%C3%A4cker%20till%20ca%204%E2%80%935%20kvm%20beroende%20p%C3%A5%20grad%20av%20utsp%C3%A4dning%20och%20smuts.%20Se%20ovan,%20Instruktion.INNEH%C3%85LL:%20Kaliumsilikat%20och%20tensider.OM%20JAG%20HAR%20FR%C3%85GOR?%20L%C3%A4s%20mer%20p%C3%A5%20sioox.se%20eller%20kontakta%20din%20%C3%A5terf%C3%B6rs%C3%A4ljare.
http://sioox.se/premium-traskydd-altan/
http://sioox.se/premium-traskydd-panel/
http://sioox.se/premium-traskydd-marin/
http://sioox.se/traskydd-original/
http://sioox.se/underhallstvatt/
http://sioox.se/fardigbehandlat-tra/
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LÄS MER

enkel...

LÄS MER LÄS MER

Handledning för Premium Trä- och
Ytsk...

LÄS MER

http://sioox.se/traskydd-original/
http://sioox.se/underhallstvatt/
http://sioox.se/fardigbehandlat-tra/
http://sioox.se/sa-har-gor-du/
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P R E M I U M  T R Ä S K Y D D  P A N E L

FÅ  H U S FA S A D E N  S O M  A L LA  V I L L  KO P I E R A  –  I  1 5  Å R

Premium Träskydd Panel och Premium Ytskydd Panel stärker träpanelen på ditt hus och ger den en

silvergrå lyster som kommer inspirera och bli en trendsättare för hela grannskapet under väldigt lång

tid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: 

• Kan användas på obehandlat virke, både gammalt och nytt trä. 

• Används företrädelsevis på vertikala väggpaneler 

• Fungerar även på undertak, skärmar, staket och trädgårdsmöbler.

FRÄMSTA FÖRDELARNA: 

• Ger en ren och len, silvergrå träyta 

• Upp till 15 års hållbarhet (gäller Premium Träskydd Panel) 

• Kräver endast enkelt underhåll i form av årlig tvätt 

• Stärker träytan 

• Motverkar smuts, mögel, alger, samt lätt röta 

• Vattenavvisande och di�usionsöppen 

• Billigare i längden jämfört med traditionella träskyddsprodukter

FÖRBRUKNING: 

Premium Träskydd Panel: På obehandlad, �nsågad panel räcker 1 liter normalt 3–5 kvm i första

strykningen och 7–9 kvm i andra. 

    

Premium Trä- /Ytskydd Panel säljs i 1, 3 och 5-litersemballage.
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Premium Ytskydd Panel: Ca 8 –12 kvm/l per strykning. 

Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

KOSTNAD: 

Den största investeringen gör man under det första året. 

Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering, 

bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad på 

ca 15 kr/kvm under en femtonårsperiod. Variationer 

beroende på förhållanden förekommer.

INNEHÅLL: 

Kisel, kalium, naturliga växtdelar och vatten. Testad enligt normerna EN 46 och EN 113.

KÖP NU:

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

DELA: 

PASSAR TILL:

RESULTAT:

LIVSLÄNGD PREMIUM TRÄSKYDD PANEL :

   

S i o o : x

http://sioox.se/aterforsaljare/
https://twitter.com/home?status=Premium+Tr%C3%A4skydd+Panel+http%3A%2F%2Fsioox.se%2Fpremium-traskydd-panel%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://sioox.se/premium-traskydd-panel/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://sioox.se/premium-traskydd-panel/&media=&description=Premium+Tr%C3%A4skydd+Panel+och+Premium+Ytskydd+Panel+st%C3%A4rker+tr%C3%A4panelen+p%C3%A5+ditt+hus+och+ger+den+en+silvergr%C3%A5+lyster+som+kommer+inspirera+och+bli+en+trends%C3%A4ttare+f%C3%B6r+hela+grannskapet+under+v%C3%A4ldigt+l%C3%A5ng+tid.
mailto:?subject=Premium%20Tr%C3%A4skydd%20Panel&body=Premium%20Tr%C3%A4skydd%20Panel%20och%20Premium%20Ytskydd%20Panel%20st%C3%A4rker%20tr%C3%A4panelen%20p%C3%A5%20ditt%20hus%20och%20ger%20den%20en%20silvergr%C3%A5%20lyster%20som%20kommer%20inspirera%20och%20bli%20en%20trends%C3%A4ttare%20f%C3%B6r%20hela%20grannskapet%20under%20v%C3%A4ldigt%20l%C3%A5ng%20tid.
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RELATERADE PROJEKT:

QVARSEBO, VILLA MOELVEN, VANN SPA HOTELL & KONFERENS

FLER LÄNKAR:

INSTRUKTIONER

Träförstärkande rengöring före Sioo:x...Används till trallvirke, bryggor, ute...För såväl ny som gammal teak på
båtar...

http://sioox.se/qvarsebo/
http://sioox.se/villa-moelven/
http://sioox.se/vann/
http://sioox.se/antligen-hemma/
http://sioox.se/fortvattx/
http://sioox.se/premium-traskydd-altan/
http://sioox.se/premium-traskydd-marin/
http://sioox.se/traskydd-original/
http://sioox.se/underhallstvatt/
http://sioox.se/fardigbehandlat-tra/
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LÄS MER LÄS MER LÄS MER

Original Träskydd används till i förs...

LÄS MER

Rengöring vid behov. Snabbt och
enkel...

LÄS MER

Många olika träslag och pro�ler. Vil

LÄS MER

Handledning för Premium Trä- och
Ytsk...

LÄS MER

http://sioox.se/fortvattx/
http://sioox.se/premium-traskydd-altan/
http://sioox.se/premium-traskydd-marin/
http://sioox.se/traskydd-original/
http://sioox.se/underhallstvatt/
http://sioox.se/fardigbehandlat-tra/
http://sioox.se/sa-har-gor-du/
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U N D E R H Å L L S T V Ä T T

S N A B B  O C H  E N K E L  R E N G Ö R I N G  Ä R  A L LT  S O M
K R ÄV S .

E�er att du har grund- och ytbehandlat noggrant, behöver du bara tvätta träytan vid behov. Det räcker

för att hålla träet friskt och få en �n, ljusgrå lyster i många år.

BRA ATT TÄNKA PÅ: 

• Kan användas på såväl nytt som gammalt trä.

FRÄMSTA FÖRDELARNA: 

• Håll träytan ren från smuts genom att tvätta med vår Underhållsvätt. 

• Använd inte en högtryckstvätt. Den kan skada träskyddets ytskikt. 

• Tvätta inte med rengöringsmedel som innehåller olja som exempelvis såpa. Oljerester kan missfärga

träet och dessutom dra till sig alger och mögel. Använd inte rengöringsmedel med ett PH-värde på 8 eller

högre. 

• Rengör inte med tralltvätt eller något annat starkt alkaliska medel. Dessa rengöringsmedel kan skada

träskyddets ytskikt. 

• Om du får ytlig påväxt av alger (som kan förekomma på skuggiga, fuktiga träpartier), tvätta i första hand

med vår underhållstvätt. Om påväxten inte försvinner, använd ett algmedel som till exempel extra

utspädd Jape Grönfri (följ anvisningarna på förpackningen noggrant).

KÖP NU:

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

DELA:    

S i o o : x

http://sioox.se/aterforsaljare/
https://twitter.com/home?status=Underh%C3%A5llstv%C3%A4tt+http%3A%2F%2Fsioox.se%2Funderhallstvatt%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://sioox.se/underhallstvatt/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://sioox.se/underhallstvatt/&media=&description=Efter+att+du+har+grund-+och+ytbehandlat+noggrant%2C+beh%C3%B6ver+du+bara+tv%C3%A4tta+tr%C3%A4ytan+vid+behov.+Det+r%C3%A4cker+f%C3%B6r+att+h%C3%A5lla+tr%C3%A4et+friskt+och+f%C3%A5+en+fin%2C+ljusgr%C3%A5+lyster+i+m%C3%A5nga+%C3%A5r.
mailto:?subject=Underh%C3%A5llstv%C3%A4tt&body=Efter%20att%20du%20har%20grund-%20och%20ytbehandlat%20noggrant,%20beh%C3%B6ver%20du%20bara%20tv%C3%A4tta%20tr%C3%A4ytan%20vid%20behov.%20Det%20r%C3%A4cker%20f%C3%B6r%20att%20h%C3%A5lla%20tr%C3%A4et%20friskt%20och%20f%C3%A5%20en%20fin,%20ljusgr%C3%A5%20lyster%20i%20m%C3%A5nga%20%C3%A5r.
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LÄNKAR:

INSTRUKTIONER

Träförstärkande rengöring före Sioo:x...

LÄS MER

Används till trallvirke, bryggor, ute...

LÄS MER

Används till fasader, staket och vert

LÄS MER

För såväl ny som gammal teak på
båtar...

Original Träskydd används till i förs...Många olika träslag och pro�ler. Vil

http://sioox.se/antligen-hemma/
http://sioox.se/fortvattx/
http://sioox.se/premium-traskydd-altan/
http://sioox.se/premium-traskydd-panel/
http://sioox.se/premium-traskydd-marin/
http://sioox.se/traskydd-original/
http://sioox.se/fardigbehandlat-tra/
http://sioox.se/sa-har-gor-du/


2018-02-01 Underhållstvätt - Sioo:x

http://sioox.se/underhallstvatt/ 3/3

All content © Sioo:x Wood Protection AB 2018

LÄS MER LÄS MER LÄS MER

Handledning för Premium Trä- och
Ytsk...

LÄS MER

http://sioox.se/premium-traskydd-marin/
http://sioox.se/traskydd-original/
http://sioox.se/fardigbehandlat-tra/
http://sioox.se/sa-har-gor-du/
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