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406 Unnen



Välkommen ut!
Känn solens varma strålar. Det är nu vi börjar samla på fräknar och åter 

ser trädgården växa sig stark. Vi unnar oss långa frukostar i det krispiga 

morgonljuset och njuter av sena middagar bland ljumma sommarvindar. 

Vi lutar oss tillbaka och njuter av hemmets favoritrum – uterummet! 

Ge uterummets träytor ett gott förarbete och några lager av  

skyddande olja. Altanen kan då må bra och hålla sig fin i många år, 

trots starka solstrålar, regndroppar och sommarens alla kaffefläckar. 

Ordentlig rengöring gör att oljan fäster bra. Fukta först  
trädäcket med vatten för att undvika att Tinova Wood Cleaner 
torkar allt för snabbt i direkt solljus. Nytt trä klarar sig med lätt 
slipning, gå sedan till steg 3.

Lägg på Tinova Wood Cleaner och låt det verka i ca 10 min. 
Tänk på att använda gummihandskar och skyddsglasögon. Var 
noga med att även skydda metall, glas och andra målade ytor. 
Skrubba med en borste, skölj noga med vatten och låt torka.  
Slipa ytan lätt och borsta bort slipdammet.

Nu är det dags att applicera oljan. Fukthalten i träet ska vara  
under 16%. Börja med ändträet. Mätta ändträet noggrant med 
olja genom att stryka det minst 3–4 gånger. 

Slutbehandla 1–2 gånger med Tinova UV Super Terrace.  
Torka bort överskottsoljan efter ca 10–25 min. Tänk på att  
se till att det inte förväntas bli regn eller dagg under de  
närmaste 6 timmarna.

Nu är ditt trädäck redo för både regnskurar och grillfester i flera år!

Så här behandlar 
du ditt trädäck:

1

2

3

4

5

Trädäck: 
410 Gotland



En ny vårklädsel
En vårstädning av trädäcket med rätt rengöringsprodukter 

förhindrar nedsmutsning och mögelangrepp. Visst kan det 

ta lite tid, men det blir ett slutresultat som du kan glädjas åt. 

Gör proceduren till ett vårtecken! 

Välj sedan en olja i en kulör som du gillar och du får en 

hållbar yta som är både lättstädad och vattenavstötande. 

403 Utklippan

402 Klasen

401 Grinda

400 Yxeln

Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. Olja är en transparant behandling och därför kommer även underlaget att påverka resultatet. 

Trappa: 
401 Grinda

Trädäck: 
403 Utklippan



Lev lite grönare
Nu är trenden starkare än någonsin tidigare att få  

uteplatsen att kännas mer naturlig. Låt därför gärna 

uterummets grund, såsom terrass och trädäck, ha en 

mer mild och naturnära nyans. Utemöblerna kan gärna få 

smaka på lite starkare kulörer för att skapa en spännande 

atmosfär. Det viktigaste är att du får en plats där du trivs. 

Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. Olja är en transparant behandling och därför kommer även underlaget att påverka resultatet. 

Trädäck: 
415 Värmeln

415 Värmeln

414 Skagern

413 Bolmen

412 Siljan

Trädäck: 
415 Värmeln



Skapa nya rum
Ge uteplatsen en välkomnande rumskänsla genom att  

lyfta intrycket av golv, väggar och tak. Du kan till exempel 

använda vackra kulörer som harmonierar med krukväxterna 

på altanen eller klematisen som klättrar i pergolan.  

Fyll altanen med blommor, kryddor, sittplatser och mängder 

av möjligheter. Kuddar, plädar och mattor skänker också en 

ombonad hemkänsla. 

411 Koster

410 Gotland

409 Ven

408 Orust

Trädäck: 
410 Gotland

Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. Olja är en transparant behandling och därför kommer även underlaget att påverka resultatet. 



Klä hela huset
Tänk på att se altanen som en del av hela huset.  

Fasadens och altanens kulörer bör därför gifta sig på 

ett behagligt sätt. Det kan visa sig knepigt att försöka 

hitta exakt samma kulör om du har ett täckmålat hus. 

Då faller det sig enklare att använda en altanolja som 

istället bjuder på en behaglig kontrast till fasaden.  

Om du önskar en avslappnad och stilren miljö är det  

bra att välja en lite mer neutral kulör. 

Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. Olja är en transparant behandling och därför kommer även underlaget att påverka resultatet. 

Trädäck: 
406 Unnen

407 Storvindeln

406 Unnen

405 Hinsen

404 Storavan



Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Tel. 040-35 50 00  |  Fax. 040-35 52 23

info@nordsjo.se

Du kan ladda ner tekniska produktdatablad på 

www.nordsjo.se
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Levande trä
Se kulörproverna i broschyren som en fingervisning på hur 
det färdiga resultatet kan bli. Olja är transparant och därför 
kommer underlaget att påverka kulören. Provmåla gärna en 
lös bräda för att se hur kulören blir på just ditt underlag. 

Fråga också din Nordsjöåterförsäljare vid val av kulör och 
färg. På nordsjo.se hittar du också alla våra produkter och 
mer information.

Tinova Traditional  
Allround Oil 

En vattenavvisande behandling av olika  

träslag som furu, gran, ceder, lärk och  

tryckimpregnerat. Den används till  

träterrasser, utemöbler och liknande och  

tränger väl in i underlaget och förhindrar  

fuktinträngning.

Tinova UV  
Super Terrace 

Olja för terrasser och utemöbler av  

tryckimpregnerat virke. Den tränger väl in  

i underlaget och förhindrar fuktinträngning  

och sprickbildning. Produkten skyddar mycket  

bra mot UV-strålar vilket gör att livslängden  

blir ännu längre.

Trädäck: 
404 Storavan

www.nordsjo.se


