
PREMIUM TREBESKYTTELSE/ VÆRBESKYTTELSE TERRASSE 

Slik får du en sølvgrå, glatt og holdbar terrasse i opptil 12 år: 

FORBEREDELSER: 

Premium Trebeskyttelse Terrasse skal påføres på en helt ren treflate. Rengjør overflaten og fjern olje, 

maling, alger og svarte partier. Slip bort eventuelle rester. Beskytt alle tilstøtende overflater mot 

sprut (spesielt glass og aluminium). Bruk hansker og vernebriller. Nytt trykkimpregnert virke bør 

tørke i minst 6 uker før det behandles med Premium Trebeskyttelse Terrasse. 

VIKTIG Å TENKE PÅ: 

 Unngå regn til alle strøk har tørket. Unngå påføring i sterk sol. Da vil det tørke for fort. Laveste 

temperatur +6 °C. Rist og rør om før og under behandlingen. Tørk omgående bort eventuelt spill med 

en myk klut. Holdbarheten til SiOO:X avhenger også av tresort og eksponering 

TRINN 1 – PREMIUM TREBESKYTTELSE TERRASSE (GJØRES BARE DEN FØRSTE SESONGEN): 

 Påfør Premium Trebeskyttelse Terrasse på en tørr flate, stryk ut med bred pensel, la det tørke i 

minst 2 timer. Påfør ytterligere et strøk Premium Trebeskyttelse Terrasse, og la det tørke i minst 4 

timer. 

TRINN 2 – PREMIUM OVERFLATEBESKYTTELSE (Værbeskyttelse) TERRASSE, DEN FØRSTE 

SESONGEN: 

Legg på med Premium Overflatebeskyttelse Terrasse og la det trekke i ca. 3 minutter. Arbeid deretter 

inn overflatebeskyttelsen med penselen inntil trevirket er mettet. Man kan bruke overflaten når den 

er helt tørr, etter 30–60 minutter. 

TRINN 2 – PREMIUM OVERFLATEBESKYTTELSE TERRASSE, DEN ANDRE SESONGEN: 

Premium Overflatebeskyttelse Terrasse påføres ytterligere en gang etter 10–14 måneder. Rengjør 

overflaten forsiktig med Vedlikeholdsvask og en myk børste. La overflaten tørke. Påfør Premium 

Overflatebeskyttelse Terrasse ifølge instruksjonen for den første sesongen. Produktet er en sliteflate 

og det kan være nødvendig med noen strøk til i løpet av systemets levetid. 

FORBRUK – TERRASSE 

UTSTYR: 

Spann og bred pensel. Penselen rengjøres med vann. 

PROSESSEN: 

Til å begynne med er terrassen gulbrun og litt ujevn i fargen, men den lysner ved kontakt med vann 

og begynner å få en sølvgrå farge etter ca. 2–4 uker. Prosessen fortsetter i opptil 1 år. 

 

 



 

MIDDEL SOM BLIR TIL OVERS: 

Oppbevares frostfritt. Holdbarhet i velfylt, lukket kanne er opptil 6 år for Trebeskyttelsen og opptil 2 

år for Overflatebeskyttelsen. Tømt og skylt kanne sorteres som hardplast. Ved kontakt med øyne 

eller hud, skyll med vann. 

RENGJØRING: 

Gjøres med vår Vedlikeholdsvask (eller utspedd oppvaskmiddel) ved behov for å fjerne smuss og 

algevekst på overflaten (kan forekomme på skyggelagte, fuktige deler av terrassen). Bruk ikke 

høytrykksvasker – den kan ødelegge overflatesjiktet på terrassen. 

SKADER: 

 Mindre riper behandles med Premium Overflatebeskyttelse Terrasse. Ved større skader brukes 

Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse Terrasse. 


