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SÅDAN MALER DU MED SECU TRÆBESKYTTELSE

Udendørs træværk 
Uden beskyttelse vil dit udendørs træværk ikke holde i lang tid. Al træværk bør derfor behandles. Inden 
behandling undersøges i hvilken tilstand træværket er, og herudfra vælges den korrekte behandling. 
Træbeskyttelse holder ikke evigt, og valget er derfor afhængig af, hvor hyppig genbehandling/vedligeholdelse 
udføres. Nogle typer træbeskyttelse kræver mindre vedligeholdelse end andre.

Nyt ubehandlet træværk
Grunding med 902 DK1 Imprægnering eller 130 B3 Grundingsolie mod råd og svamp. 
2-3 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse.

Nyt vakuumimprægneret træværk
2 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse. Bemærk, at vakuumimprægneringen skal være afdampet 
inden maling. Omkring 14 dage eller når overfladen ikke er fedtet mere.

Trykimprægneret træværk
Afrensning af begroninger med 126 B3 Micronil.
Afrensning af "gamle" træfibre til "træfrisk" overflade.
Grunding med 902 DK1 Imprægnering, 130 B3 Grundingsolie mod råd og svamp eller med 160 SECU 
Trægrunder mod mug og skimmel.
2-3 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse.

Gammelt nedbrudt træværk
Afrensning af eventuelle begroninger med 126 Micronil. Brug evt. 127 B3 Træfrisker.
Afrensning af "gamle" træfibre til "træfrisk" overflade. Brug evt. 127 B3 Træfrisker.
Grunding med 130 B3 Grundingsolie mod råd og svamp eller med 160 SECU Trægrunder mod mug og skimmel.
2-3 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse.

Træværk der tidligere er behandlet med maling eller træbeskyttelse
Afvaskning af eventuelle begroninger med 126 B3 Micronil.
Afvaskning med 110 Grundrengøring.
Afrensning af løstsiddende maling/træbeskyttelse til ”træfrisk” overflade.
Pletning med 902 DK1 Imprægnering, 130 B3 Grundingsolie mod råd og svamp eller med 160 SECU Trægrunder 
mod mug og skimmel på afrensede steder.
1-2 gange træbeskyttelse.

GODE RÅD
• Forarbejdet, såsom rensning af træværk og afvaskning, er afgørende for det endelige resultat.
• Træets ender skal grundes til mætning.
• Farveløs træbeskyttelse beskytter ikke mod solens UV-stråler.
• Fjerne gråt og flosset træ ind til frisk træoverflade.
• 127 B3 Træfrisker er effektiv til at rense, opfriske og blege gråt træværk.
• Ved brug af 126 B3 Micronil skal det virke i 12 timer inden afvaskning.
• Gennemgå træværket årligt. 

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNEDE TIL UDENDØRS TRÆVÆRK

130 B3 Grundingsolie Vandig 
Godkendt grundingsolie til ikke imprægneret træværk. Godkendt iht. DS/EN 599-1, brugsklasse 3. 
Godkendelsesnummer 308/9. Til nyt og gammelt træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint. Til 
eksempelvis vinduer, døre, beklædninger, vindskeder, hegn, carporte m.m.

902 DK1 Imprægnering 
Godkendt imprægneringsmiddel mod træødelæggende svampe, blåsplint og skimmel. Godkendt iht. DS/
EN 599-1, brugsklasse 3.  Godkendelsesnummer 308/11 Industriel grunding iht. DS/EN 599-1, forudsat 
efterfølgende overfladebehandling. Opfylder kravene iht. DS/EN 84, 73, 113 og 152.

160 SECU Trægrunder 
Grundingsolie til grunding af vinduer, udvendige døre, facadebeklædninger, udhængsbrædder o.lign. Kan tones i 
transparente nuancer. Bør fortyndes med op til 50 % terpentin.

554 SECU Træolie 
Traditionel tørrende træolie til nybehandling og vedligehold af træterrasser, havemøbler og lign. i 
trykimprægneret træ og ædle træsorter. Indeholder special vandafvisende voks samt aktivt UV-filter mod solens 
skadelige stråler.

551 SECU Træbeskyttelse, transparent 
Traditionel transparent træbeskyttelse baseret på alkydolie. Tilsat UV absorber som, sammen med 
pigmenteringen, beskytter mod solens skadelige ultraviolete stråler.

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• 110 Grundrengøring 
• 126 B3 Micronil 
• 127 B3 Træfrisker
• Pensler
• Sandpapir
• Skrabejern
• Svamp
• Stiv børste, evt. stålbørste
• Terpentin

HUSK
Forarbejdet er det vigtigste for opnåelse af et godt resultat.
Hvis der bruges rulle, skal man huske at efterslette med en pensel. 


