TERRASSEGUIDE TERMOTRE

VASK // RENS
VEDLIKEHOLD
Termotre terrassebord i furu og ask er vedlikeholdsvennlige. Dette betyr at disse produktene
ikke trenger noe mer overflatebehandling med
olje eller lignende, med mindre du vil beholde
opprinnelig farge.
I utgangspunktet kan terrassen vaskes med f.eks
en husvaskbørste med langt skaft og grønnsåpevann hver vår, eller etter behov. Terrassebordene
skal være våte når overflaten renses, unngå og
gjøre jobben i direkte sol.
La grønnsåpevannet trekke inn i treet, fettet fra
grønnsåpen legger seg som en hinne i overflaten
på treet. Ikke spyl etterpå. Dette vil hjelpe å
forsinke mørkningsprosessen av overflaten

samtidig som den naturlige forurensningen
reduseres i overflaten.
Er terrassebordene unormalt skitne, eller du har
fått grønske eller mørke soppflekker etc., kan det
være nødvendig å rense overflaten først. Dette
behovet er større etter første sommeren enn senere
siden trevirke reagerer noe mer når det er nytt.
Her finnes det ulike, gode produkter fra f.eks
Osmo (PowerGel Rens), Owatrol (Net-Trol Trerens)
eller fra andre produsenter. Også her gjelder det
at overflaten skal være våt før du starter renseprosessen. Når rensejobben er gjort og terrassen
er ren, kan man evt. påføre grønnsåpevann på våt
overflate.

Muligheter med farge eller førpatinering:
Noen vil gjerne ha en stabil sølvgrå patina raskt og
likt over hele terrassen. Har man innebygde eller
skyggefulle partier rundt terrassen kan det med
fordel påføres såkalte førpatineringsoljer/beiser.
Disse er som regel i en gråfarge som gir terrassen
en umiddelbar patinering. Dette gjøres kun én
gang, naturen gjør resten. Fordelen med slike
patineringsoljer er ikke bare en homogen
patinering, men produktene har også en lett
algedrepende effekt og reduserer små overflatesprekker (sjekk f.eks. OSMO terrassebeis
i gråfarger eller OWATROL Tex-trol, selges hos
alle kjente trelastforhandlere)

Andre ønsker å opprettholde de fine, mørke
fargene på termotre. Husk at dette betyr vedlikehold over tid. Det finnes ulike produkter fra f.eks.
Osmo, Owatrol, Rubio og andre som matcher de
fine fargene på termotre.
Både termofuru og termoask bør ligge ca. 2 uker
etter terrassen er ferdig lagt, før en overflatebehandling gjennomføres.
Følg nøye produsentenes beskrivelse for
påføring.

