Underhållsinstruktioner för handledare i trä
EK
Ek är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag. Ek är med sitt höga innehåll av garvsyra ett
mycket tåligt träslag i utomhusmiljö.
Inomhus:
Ek inomhus kräver inget speciellt underhåll. Dock kan man olja in träet för att det ska bli mer
smutsavvisande och lättare att torka av. Det finns en mängd olika träoljor på marknaden som
är lämpliga. Kontakta din lokala återförsäljare av trävårdsprodukter för rådgivning.
Utomhus:
Ek utomhus bör underhållas för att förlänga dess livslängd och för att undvika stickor.
Även med rätt underhåller påverkas träet av solens UV-strålar. En viss gråning av träet är
normalt och viss torrsprickning förekommer mer eller mindre med tiden.
Hur ofta man behöver underhålla beror på hur utsatt handledaren är för sol, väder och vind.
Man kan välja att olja in eller lacka ytan.
Det finns en mängd olika träoljor och lacker på marknaden som är lämpliga. Kontakta din
lokala återförsäljare av trävårdsprodukter för rådgivning.
Tänk på att behandlat trä kräver återkommande behandlingar.

MAHOGNY
För att mahogny ska hålla sig snyggt genom åren samt för att underlätta snabb upptorkning
efter regn, bör virket behandlas med en träskyddsolja av god kvalité minst en gång per år,
gärna på våren då luftfuktigheten är låg. I en välsorterad fackhandel finner man träskyddsolja
av god kvalitet. Vi rekommenderar en olja med en hög torrhalt och som innehåller fungicider
eller likvärdigt. Olja av denna sort ger ett bra skydd även mot svartmögel. Svartmögel förstör
inte träet men kan indirekt bana väg för andra träförstörande svampar.
Med denna behandling kommer virket med åren anta en mörkare färgton. Vid mindre
frekvent underhåll går denna process mot en gråare ton fortare, vilket uppskattas av vissa.
Nackdelen är att det tar längre tid för virket att torka efter regn.
Tänk på att behandlat trä kräver återkommande behandlingar.
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