Terrasserelementer i termoask behøver ingen behandling etter
montering. Spyling med vann, evt. vasking med grønnsåpe er
tilstrekkelig renhold av overflaten. Dermed vil terrassen etter en
sommersesong få en sølvgrå patina (se bildet nedenfor).
Termoask terrasse oljet: Om man ønsker å beholde den fine
espressobrune fargen må overflaten settes inn med termo-olje
fra Osmo (ikke bruk whitespiritbaserte oljemidler). Avhengig av
UV-lys og hvor sterkt terrassen er utsatt vil en behandling med
olje være nødvendig ca 1 gang per 2 år. Er oljen tilsatt pigmenter
vil den være mer resistent mot UV-nedbrytingen av overflaten.
Etterkontroll av terrassen er også viktig m.h.t. sprekkdannelse
etc. Et bra tips er å ha noen elementer liggende i reserve om det
etter hvert skulle bli nødvendig å skifte ut.
En god kombinasjon er OSMO terrassebeis Ceder 728 som
grunning og et tynt toppstrøk med UV Protection olje 420.
I trappe og gangbaner kan man benytte oljen 430 sklisikker olje.

Teknologien bak termotre
Termobehandlingen er basert på en gradvis temperatur- og f uktprosess over ca. 2 dager med en maks temperatur på 210 grader.
Treet blir utsatt for ekstreme påkjenninger og tørkes nesten ned til
0 % før det fuktes opp igjen til 5 %. Dette kombineres med damp for
å unngå brannskader. Denne prosessen reduserer trecellenes evne
til å ta opp og gi fra seg fukt. Dette gjør varmebehandlet tre veldig
tverrstabilt og nesten uten bevegelse. Man får en gjennomgående
mørk kastanjebrun farge på gran og SYP og espressobrun farge på ask.
Levetiden og råtebestandighet til varmebehandlet tre øker
betraktelig i forhold til vanlig ubehandlet trevirke.
Dessuten er det lite sprekkdannelse og oppflising.
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Vedlikehold av terrasser
elementer i termoask

Monterings- og
v edlikeholdsveiledning

Quick Deck Mosaic
(kvadratisk)

Quick Deck Maxi
(rektangulær)

Tre
– en miljøvennlig og
fornybar ressurs

Gode rom

Quick Deck Mosaic
(kvadratisk)

Quick Deck Maxi
(rektangulær)

Produktet er beregnet lagt
på eksisterende bærende
underlag av tre eller
betong.
Dette produktet kommer
i pakker à 0,39 m2
(5 elementer).
Totalt er det 23,58 m2 /
pall (antall pakker/pall
er 60 stk.).
Produktet kan legges i ulike
mønster eller i kvadrater.
Elementene kan ved behov
festes til underlaget med
skruer.

Produktet er beregnet lagt
på eksisterende bærende
underlag av tre eller betong.
Dette produktet kommer
i pakker à 1,904 m2
(2 stk. à 2meter,
1 stk. à 1,5 meter,
2 stk. à 1meter og
1 stk. à 0,5meter).
Totalt er det 60,90 m2 /pall
(antall pakker/pall
er 32 stk.).
Produktet legges med
varierende skjøter.

Ha dette klart før montering.

Enkel klikkmontering.

Elementene kan ved behov
festes til underlaget med
skruer.

Ferdigmontert.

