Forarbejdet er vigtigt
For at opnå et holdbart resultat, er det vigtigt, at træværket er renset for smuds, døde træfibre og løstsiddende maling, inden du går i gang. Dette gøres ved
afvaskning/afbørstning og evt. slibning. Hvis der er
dele, som er råddent eller skadet, bør det også udskiftes. For at opnå optimal beskyttelse er det vigtigt, at
nedbrudt og inficeret træ er behandlet inden det males
med træbeskyttelse.
Beck & Jørgensen har flere produkter til behandling af
nedbrudt og inficeret træværk:
● B3 Micronil 126
til fjernelse af belægninger
● Grundrengøring 110
til fjernelse af snavs og smuds
● B3 Træfrisker 127
til at rense og lysne træet
● Cellulosefortynder
til fjernelse af harpiks
● Knastelak 101
til isolering mod harpiksudtræk og andre
gennemslag
● B3 Grundingsolie 130
til grunding og imprægnering

Kr. 30,-

Træ er et levende materiale, der fortjener omhyggelig
vedligeholdelse og pleje.
En god træbeskyttelse stabiliserer træoverfladen,
frisker træet op og giver både liv og glød, så det ser
smukt ud.
Udendørs træværk er især sårbart, fordi det påvirkes af
sol, nedbør, vind- og temperaturforhold. Hvis træværket står ubehandlet hen, vil det med tiden nedbrydes.
Derfor siger vi: ”Beskyt dit træ!”

Nyt og ubehandlet træværk skal grundes dels for at
mætte træet, dels for at beskytte det inden den videre
behandling med træbeskyttelse. Hvis træet er udtørret, kan det også være meget sugende. Du kan derfor
med fordel mætte træet med Grundingsolie, inden du
maler med træbeskyttelse. Vær især opmærksom på
at mætte træets ender, som altid er mest udsatte.

Varenr. T1352

Beskyt dit træ

Beskyt dit træ

Transparent, halv- eller heldækkende
Når du skal vælge, om din træbeskyttelse skal være
transparent, halv- eller heldækkende, er det en afvejning af dine ønsker med hensyn til udseende og holdbarhed.

B3 træbeskyttelsesfarver

Jo mindre dækkende en træbeskyttelse er, jo mere
fremtrædende er åretegningen og strukturerne i træet.
En transparent træbeskyttelse er derfor god, hvis man
ønsker at fremhæve træet.
Jo mere dækkende en træbeskyttelse er, jo længere
vedligeholdelsesinterval kan du tillade dig, og jo bedre
er træværket beskyttet mod fugtindtrængning. En heldækkende træbeskyttelse er til gengæld ikke egnet på
steder, hvor der er risiko for fugtophobning.
Farver
Beck & Jørgensens træbeskyttelse kan tones i et væld
af farver. Dette farvekort er således kun et udpluk af de
farvemuligheder, der er. Vi har dog gjort os umage for
at præsentere de farver, som er mest oppe i tiden, og
som er afstemt til træværk.
Kom med dine ønsker og spørgsmål
Besøg din lokale Beck & Jørgensen forhandler, og
få råd og vejledning om produkter, farver og arbejdsmetoder. Vores personale står klar til at hjælpe dig godt
på vej.
God arbejdslyst!

Mal i samme retning som træets årer.
Mal 2-3 brædder ad gangen – og i hele længderetningen.
Mal aldrig i direkte sollys eller på opvarmet træ.
Husk at mætte alt endetræ.
Spring ikke forarbejdet over. Det er vigtigt for et godt resultat.
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Transparente

Heldækkende

713 Lærk

707 Dodenkop

706 Nød

705 Teak

204 Umbra

614 Impr. grøn

616 Saltgrøn

200 Sort

000 Klar

412 Pine

712 Ceder

711 Mahogni

307 Svenskrød

707 Dodenkop

711 Mahogni

709 Kastanje

308 Kirsebær

307 Svenskrød

315 Bonderød

710 Jord

706 Nød

705 Teak

417 Korkeg

328 Ildtorn

122 Askegrå

217 Ler

218 Almuegrå

T204 Grå Umbra

629 Cypress

518 Parcelblå

204 Umbra

607 Vogngrøn

617 Oliven

620 Havtorn

613 Skovgrøn

113 Lys grå

418 Marehalm

123 Kaktus

512 Lubelia

516 Torden

L048 Mynte

502 Fløjlsblå

214 Palægrå

520 Sølvblå

208 Grå Empire

J027 skyblå

Halvdækkende

415 Abrikos

200 Sort

114 Lilje

102 Birkehvid

706 Nød

307 Svenskrød

204 Umbra

705 Teak

712 Ceder

419 Kantarel

RAL 9010

713 Lærk

110 Kit

Y052 Kamille

427 Guldask

120 Fingrå

121 Birk

J168 Naturgrå

711 Mahogni

Y060 Antikgul

420 Bøg

429 Sennep

200 Sort

209 Grafital

K168 Stål

Mindre farveafvigelser kan forekomme, afhængig af produktvalg og glans. Farverne må derfor betragtes som vejledende.
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