TRÄSKYDDSSYSTEM
Inspirerat av naturliga krafter

1+2+3

BIOkleens träskyddssystem med unik dubbelverkande
SIO2-formula, större djupverkan och längre skyddseffekt!

Dubbelverkande formula!
BIOkleens SIO2-formula har en unik dubbelverkande
effekt som gör att träytan mineraliseras. Det innebär
att medlet tränger ner djupare i träet och skapar ett
långvarigare skydd för ditt trallgolv.

BIOkleen
Träskyddssystem
1+2+3

1. BIOkleen Tralltvätt
Optimerad för att effektivt rengöra
tryckimpregnerat trämaterial från sot
och svår smuts
2. BIOkleen Trallskydd
Miniraliserar ytan på djupet och ger
träet en vacker blek ljusgrå färgton
3. BIOkleen Ytförsegling
Hindrar effektivt fukt, sot och
smuts att tränga in i träet

5–10 års
med en
hållbarhet och
fortsatt ljus
fräsch yta!

Naturligt skydd

Utan behandling

Med behandling

Den naturliga processen petrifaction är det som
gör att material omvandlas till fossiler. Med
samma princip skapar vårt nya skyddssytem
en ljus, ren och motståndskraftig yta på träet.
BIOkleens system för träunderhåll är vattenbaserade produkter för
rengöring och skydd av trämaterial. Speciellt lämpad för altangolv
i tryckimpregnerat virke, bryggor mm.
Läs mer om BIOkleens träskyddssystem
på www.biokleen.se
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Effektivt vattenavstötande
Komponenterna i systemet bildar tillsammans
en effektiv vattenavstötande fysisk barriär som är
diffusionsöppen och skyddar mot UV-strålning.

Se filmen på hur du använder
BIOkleens träskyddssytem 1+2+3 för
bästa effekt och maximal hållbarhet!

ENKELT – EKONOMISKT – HÅLLBART

Ytförsegling

1 Tralltvätt

3

Det första steget i BIOkleens träskyddssystem. Produkten rengör effektivt
tryckimpregnerat trämaterial såsom
t.ex. altangolv & trätrall. Optimerad
för att effektivt ta bort sot och svår
smuts. Tralltvätt är vårdande och bryter
inte ner materialet i förtid vilket är
risken när man använder andra starka
rengöringsmedel.

Det tredje och sista steget i BIOkleens
träskyddssystem är Ytförsegling,
som är långtidsverkande och ger ett
förstärkande ytskydd, byggt på en
vattenbaserad organisk kiselemulsion.
Komponenterna bildar en effektiv
vattenavstötande fysisk barriär som
är diffusionsöppen och skyddar mot
UV-strålning. Förutom trallgolv kan
Ytförsegling med fördel användas
på staket, fasader, murar, stengolv,
shingeltak, trädgårdsmöbler samt de
flesta andra ytor utomhus som behöver
skyddas för fukt.

Se baksidan för mer information.

Förp: 1l
Art. nr. 19210
EAN: 7392664192102
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 19250
EAN: 7392664192508
Antal/låda: 3

2 Trallskydd
Det andra steget i BIOkleens träskyddssystem är ett träskydd/impregnering
baserat på miljövänlig kiselteknologi.
Trallskyddet tränger djupt in i träet och
bildar fasta skyddande kiselstrukturer
i materialet vilket ger en ljus ren yta.
Produkten motverkar svampangrepp
och ger ett effektivt flamskydd. Trallskydd är vattenbaserad, utan biocider
och fungerar på de flesta träslag.
Trallskydd ska ej användas på trall
under tak.
Se baksidan för mer information.

Se baksidan för mer information.

Underhåll med Trallschampo

Förp: 1l Art. nr. 13810
EAN: 7392664138100
Antal/låda: 6
Förp: 2,5l Art. nr. 13803
EAN: 7392664138032
Antal/låda: 4

Förp: 5l Art. nr. 13850
EAN: 7392664138506
Antal/låda: 3

För att trallen ska behålla sitt
skydd och bevaras på bästa sätt
rekommenderas underhållstvätt
med BIOkleens Trallschampo.
Trallschampot tar effektivt bort smuts
som lägger sig uppepå trallen, men
riskerar inte att förstöra ytskyddet.
Förp: 1l
Art. nr. 19310
EAN: 7392664193109
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art. nr. 19303
EAN: 7392664193031
Antal/låda: 4

Förp: 1l Art. nr. 13910
EAN: 7392664139107
Antal/låda: 6

Förp: 5l Art. nr. 13950
EAN: 7392664139503
Antal/låda: 3

Förp: 2,5l Art. nr. 13903
EAN: 7392664139039
Antal/låda: 4

Nyhet!

Lathund vid behandling*
TRALLTVÄTT
beroende på
smutsighet

TRALLSKYDD
per strykning,
beroende på träslag

YTFÖRSEGLING
per strykning

TRALLSCHAMPO
beroende på
smutsighet

Åtgång 10m2

ca. 1l–2l

ca. 1–2l

ca. 1l

ca. 0,5l

Åtgång 30m2

ca. 3l–6l

ca. 3–5l

ca. 3l

ca. 2l

Åtgång 50m2

ca. 5l–10l

ca. 5–8l

ca. 5l

ca. 3l

Rek. utetemp.

10–20°C

10–20°C

10–20°C

10–20°C

Rek. väder

Molnigt

Molnigt, uppehåll i
minst ett dygn

Molnigt, uppehåll
i minst ett dygn

-

Tidsintervall
vid påläggning

Blöt ytan, vänta
ca 2–3 min, skura

Behandla 2 ggr
med 4–6 tim
mellan gångerna

Vänta 4–6 tim efter
påläggning av
Trallskydd

Blöt ytan, vänta
ca 2–3 min, skura

Rek.
arbetsredskap

Borste, högtryck med
Pensel på skaft
terassmunstycke

Pensel på skaft

Borste och
lågtrycksspruta

Appliceringsmetoder

Borste, lågtrycksspruta, undvik dimma

Pensla/spreja,
stryk ut

Pensla/spreja, stryk ut

Borste och
lågtrycksspruta

Anmärkning

Skydda glas och
aluminium

Mindre åtgång vid
andra påläggningen

Vid större
trallgolv använd
Trallschampo Ejektor

* Vid behandling av ny trall ska fuktkvoten understiga 20% innan påläggning av Trallskydd.
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