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NYT ÆDELT TRÆVÆRK GAMMELT ÆDELT TRÆVÆRK

Tillykke med din nye altan.

Regn, frost og sol er hårdt ved træværket på din altan, så hvis man vil beholde træets smuk-
ke farve og rene overflade, skal man beskytte træværket. Det bedste er at bruge en farvet 
træolie, da farvepigmentet beskytter mod solens UV-stråler, og derved holder behandlingen 
længere. Vælger man at bruge farveløs træolie, skal man give olie flere gange om året, dog 
kan man bruge farveløs træolie, når man har opnået den farve, man ville have med den 
pigmenterede træolie.

Nyt ædelt træværk 
Nyt træværk er træ, som ikke er påvirket af regn og sol over længere tid, og som derfor kan 
behandles uden forarbejde. Har træværket været uden behandling et par måneder, skal 
man både vaske og slibe. Det bedste resultat opnås ved en temp. på 20oC.

Brugsanvisning:
 1. Fjern støv og løst snavs med børste.

 2.  Påfør S&F Træolie i farven Mellembrun, Teak eller Maghogny. Husk at behandle alle  
  sider om muligt. Afdæk med pap eller andet. 
  TAG HENSYN TIL UNDERLIGGENDE ALTANER ELLER GANGAREAL.

 3.  Efter 20 min. tørres efter med en tør klud for at fjerne overskydende olie  
  (Oliemættede klude kan selvantænde.)

Gammelt ædelt træværk

Her skal man først fjerne snavs og evt. alger/pletter for at få en ensartet overflade før  
man påfører olien. Det bedste resultat opnås ved en temp. på 20oC. 
TAG HENSYN TIL UNDERLIGGENDE ALTANER ELLER GANGAREAL.

Brugsanvisning:

 1.  Opfugt træet med vand, lad virke i 10 min. 

 2.  Fortynd Altanrent (trærens) i en spand med vand i forhold 1:1, påfør væsken  
  med en afsæbningsbørste eller skuresvamp, lad virke i 15 min., hold fladerne   
  fugtige ved at skrubbe med børsten.

 3.  Skyl efter, brug godt med rent vand, vær omhyggelig. Brug evt. en børste, så  
       du kommer helt i bund. Lad tørre.

 4.  Slib træet med tørslibepapir korn 180 eller 220, så har snavs sværere ved at   
       sætte sig fast. Børst slibestøvet væk.

 5.  Påfør S&F Træolie i farven Mellembrun, Teak eller Maghogny. Husk at behandle   
  alle sider om muligt.

 6.  Efter 20 min. tørres efter med en tør klud. (Oliemættede klude kan selvantænde.)

Hvorfor vælge træolie fra Skovgaard & Frydensberg?

Der er mange års erfaring med ældre træskibe bag denne 
usædvanlige træolie, som består af de  absolut bedste 
råvarer; koldpresset linolie (første presning), vegatibilsk 
terpentin, tørrelse og antiskimmelmiddel. Det bevirker 
en kraftig indtrængningsevne, og vandafvisningen bliver 
fuldendt.

Skovgaard & Frydensberg har mere end 100 års erfaring 
med levering af træolier til behandling af ædelt træværk  
til slotte, herregårde og bevaringsværdige bygninger.
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