
Naturlig silvergrå yta
Minimalt underhåll
Lång hållbarhet

WOOD 
PROTECTION

SVENSKT MILJÖMÄRKT 
TRÄSKYDDSSYSTEM
BASERAT PÅ KISEL

FÖR ALLA TYPER AV  
TRÄDÄCK SÅSOM ALTANER,  
BRYGGOR MED MERA



Slipp tidskrävande  
underhåll i flera år
Maximal njutning med minimalt  
underhåll!  
Från och med nu slipper du lägga otaliga timmar på årligt 
underhåll med inoljning och andra metoder för att hålla 
altanen i gott skick. Du får en vacker altan med långvarigt 
skydd beroende på hur utsatt altanen är, virkets kvalitet 
och vilket skick virket var i då det behandlades. Wood  
Protection är framtaget för användning på altaner,  
bryggor, pooldäck, trappor och liknande träytor utomhus. 

Wood Protection 
• ger din träaltan en vacker silvergrå yta som är  
   behaglig att vistas på
• skyddar och motverkar påväxt av alger, mögel  
   och svamp 
• ger god resistens mot både smuts och vatten

Vinster
• Ger altanen en vacker silvergrå yta*

• Minimerar det årliga underhållet  
   – spara både tid och pengar på sikt 
• Ingen mer träolja behövs
• Mer effektiv. Förläng livslängden på behandlade träytor 
• Skonsam mot miljön – inga giftiga ämnen används
*Gråheten ökar med tiden och om ytan ligger i solen så sker det snabbare än i 
skuggan. Hur lång tid det tar att få fram den gråa tonen beror på mängden sol som 
kommer åt ytan, men ungefär 1-3 månader är ett bra riktmärke. Sedan fortsätter 
denna process succesivt under ytterligare ett par månader. Den gråa tonen är 
bestående.



Wood Protection = Trärengöring  
Altan och Träskydd Altan

Trärengöring Altan 1   
Den löser effektivt upp oljerester, avlägsnar alger, 
svampar och mögel samt hämmar ny påväxt på träytan. 
Produkten öppnar upp träfibrerna så att nästa steg i be-
handlingen med Träskydd Altan blir ännu mer effektiv.   

Träskydd Altan 2

Ett effektivt träskydd för träytor utomhus. Bygger på 
kiselteknologi som tränger in i och mineraliserar träet, 
vilket ger ett långsiktigt hållbart skydd mot påväxt och 
bättre motståndskraft mot smuts. Den behandlade ytan 
får även ett visst brandskydd. 

Träytan blir behaglig att gå på och får efter en tid en 
ljust silvergrå ton, där solbelysta ytor fortare grånar än 
ytor delvis i skugga. Observera att ytor som aldrig ut-
sätts för soljus inte kommer att gråna. Dock har produk-
ten samma skyddande effekt oavsett soljus eller ej. 
 
Vad kan du behandla med Wood 
Protection – och när? 

Allt tryckimpregnerat virke bör ha varit utsatt för väder 
och vind över två vintrar, minst 1 år, innan du behand-
lar med Wood Protection. 

OBS! Gör du behandlingen tidigare ger inte kiselteknologin 
önskad effekt. 

De flesta typer av trä anpassat för utomhusbruk kan 
behandlas. Behandla inte virke som slipats ner till kärn- 
virket. För mer info om behandling av olika träslag se 
www.woodprotection.se.
OBS! Använd ej Wood Protection inomhus  
eller i inglasade uterum

Bästa tiden för behandling är på våren fram till augusti 
då den relativa luftfuktigheten är som lägst, men be-
handlingen kan göras så länge vädret ger ett par  
dagars uppehåll och torktid. Behandla ej om det för- 
väntas nederbörd de närmaste dagarna under eller 
direkt efter behandlingen. 



Så utför du behandlingen
1  Gör rent med Trärengöring Altan. Om altanen 

tidigare varit oljad, se till att du får bort all träolja innan 
du går vidare. Är du osäker kan du vänta några dagar. 
Finns det gammal olja kvar kommer den att tränga upp 
till ytan och då måste du upprepa tvätten. 

2  Behandla ytan med Träskydd Altan. Det räcker 
med en strykning  

Vid behov kan skyddet underhållas/kompletteras med en 
underhållsrengöring, och en behandling med steg 2, två år 
efter grundbehandlingen. Även en rengöringsbehandling 
med Fixor by Nitor Underhållstvätt ger en viss förstärkning 
av ytan. Tvätta altanen med vatten, skura med en mjuk 
borste. Låt torka innan behandlingen. 

Viktigt att tänka på
 
OBS: Wood Protection-produkterna kan etsa på glas. Skyd-
da därför glasytor och tvätta omedelbart bort ev. stänk med 
rent vatten. 
 
För att din Wood Protection-behandling ska ge full effekt 
är det viktigt att det inte regnar på den behandlade ytan 
under ett par dagar efter behandling så att det verkligen 
torkar in. Därefter mår ytan bara bra av både sol, vind och 
vatten.

En kort tid efter behandling med Wood Protection kan 
en vit utfällning ske på delar av träytan. Detta är en helt 
naturlig utfällning av kisel som visar att ditt trä är mättat 
av behandlingen. Antingen tar du bort det med hjälp  
av vatten och en borste, eller så låter du väder och vind 
succesivt lösa upp det.

Fullständiga bruksanvisningar finns på produkterna samt  
på woodprotection.se.  
 
Har du några frågor om Wood Protection är du även varmt välkommen 
att kontakta vår kundservice (se baksidan).



Åtgångstabell
Hur många liter du behöver till din  
behandling beror på hur stor yta du ska 
täcka samt på träets kondition (ålder och 
finish). Här kan du snabbt se hur många 
liter du behöver till din behandling.

                     STEG 1  STEG 2

YTA M2     TRÄRENGÖRING TRÄSKYDD
 ALTAN ALTAN

5-8  1 Lit  1 Lit 
10-15  2 Lit  2 Lit
20-30  4 Lit  4 Lit
40-60  8 Lit  8 Lit
70-100  12 Lit  12 Lit 



Trärengöring 
Altan
Förpackning 1 och 4L

     an Alfort brand
kundservice@alfort.se www.fixorbynitor.se
Tel: 08 - 80 21 60
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Produkterna bygger på avancerad kiselteknologi, fri från giftiga ämnen. 
Kislet går in och mineraliserar både träets insida och yta, på ett helt na-
turligt och skonsamt sätt. Därigenom skapas ett kiselträ där möjligheterna 
till påväxt minskar. Inga biocider eller hälsoskadliga oljor ingår och 
produkterna är märkta med Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen.

Wood Protection 
Träskyddssystem:

Träskydd 
Altan 
Förpackning 1 och 4L

Wood Protection 
Underhållstvätt:
Förpackning 4L

 
MER OM WOOD PROTECTION 

WWW.WOODPROTECTION.SE


