Din SIGMA STUDIO forhandler

Professionelle råd, der gør det nemt at male

træværk udendørs
Huskseddel

Tips og gode idéer
Den bedste holdbarhed opnås
med dækkende maling/træbeskyttelse.
Vandbaserede træbeskyttelse
er den mest diffusionsåbne
– det betyder, at træværket kan
ånde. Det giver også den mest
elastiske og seje overﬂade. Det
er vigtigt, da træ er et levende
materiale, som ændrer størrelse
og form afhængig af vejr og
andre påvirkninger.

TIPS

Drejer det sig om dårlige konstruktioner, vejrbidt træværk
og træværk i forfald, frarådes
vandbaserede produkter, da
man risikerer at skjule evt.
dårligdomme.
Farveløs behandling udendørs
yder kun ringe beskyttelse mod
sollys og nedbrydes hurtigere
end dækkende.

Det kan du få brug for.

Intet er mere ærgerligt end
at komme hjem med alt det
nyindkøbte og med glæden
til at komme i gang – for så
at ﬁnde ud af, at man mangler
et eller andet. Derfor har vi
lavet denne ”huskeseddel”, så
du nemt kan tjekke af, hvad
du allerede har – og hvad du
mangler.
ProGold Træ – og facaderens
ProGold Gundrens
Skrabejern
Sandpapir
Evt. rystepudser
Evt. højtryksrenser
Egnede produktpensler
Kit og fugemasse
Hold dig ikke tilbage – spørg
endelig hvis du er i tvivl om
noget. Vi vil gerne dele vores
erfaringer med dig.
Velkommen.

V IDE N OM FARVE R

Nymalet træværk er
altid smukt, og det
holder meget længere.

Før du går i gang

SÅDAN GØR DU:
Træbehandling

Produkter
grå træoverﬂade). Den nye
træbeskyttelse skal jo virke
på det sunde træ og ikke på
noget, der er ved at falde
af. Du kan bruge skrabejern, sandpapir og rystepudser. På ru træ kan du
bruge en højtryksrenser.

Med det rigtige værktøj og den rigtige type træbeskyttelse er arbejdet halvt fuldendt. Når du vælger
træbeskyttelse, er det vigtigt at tage hensyn til konstruktionen, og om træværket er godt eller dårligt
vedligeholdt.
Start derfor med at få et overblik over, hvordan du
gør, og hvad du skal bruge af materialer, værktøj
og tilbehør. Til hjælp kan du bruge denne folder,
ligesom din SIGMA STUDIO butik er til for at hjælpe
dig til at få det bedste resultat.

NB!
Vær opmærksom
på, at underlag med
mørke kulører kan
blive meget varme
under solpåvirkning.

3. Grunding
Det afrensede, bare og
udtørrede træværk skal
altid grundes, til overﬂaden er mættet. Det
skal nyt træ i øvrigt også,
selv det trykimprægnerede. Det giver ﬂere fordele. Træet bliver stærkere,
det får færre revner, og
træbeskyttelsen sidder
bedre fast på underlaget.
1. Rengøring
Det danske klima giver
grobund for alger, mug
og skimmel på træværket.
Det skal fjernes først.
Start med at påføre ProGold Træ- og facaderens
enten med pensel eller
med pumpesprøjte til
underlaget er godt fugtigt, så midlet kan trænge
rigtigt ned i begroningens rødder/sporer. Lad det
arbejde i mindst 2 døgn.

Herefter skal du bruge
ProGold Grundrens til
afvaskning og til at fjerne
fedt, snavs o.lign. Endelig
vasker du efter med rent
vand.
2. Rensning
Afrensningen er også en
vigtig del af forarbejdet.
Her er opgaven at fjerne
al løssiddende maling og
træbeskyttelse samt døde
træﬁbre (den nedbrudte

4. Vacuumimprægneret træ
Du kan betragte helt nyt
vacuumimprægneret træ
som grundet. Men har det
imprægnerede træ stået
udendørs i bare 1 måned
eller mere, skal det dog
både slibes og grundes
først. Til eventuelle knaster
ﬁndes en speciel knastlak.
5. Mellembehandling
I sjældne tilfælde, på
tidligere behandlet

træværk, hvor der er risiko
for vandopløselige gennemslag kan Sigma S2U
Nova Primer anvendes som
spærrende mellemmaling
i vandige systemer. Ellers er
der ikke behov for mellembehandling.
6. Udfyldning, kitning og
fugning
Når du har grundet, kan
du tjekke, om der er huller,
revner eller mellemrum i
træet, som du ønsker at
lukke. Der ﬁndes en række
specielle kit og fugemasser.
Din SIGMA STUDIO kan
rådgive dig om de rette til
præcist dit behov.
7. Færdigbehandling
Du kan vælge at male med
dækkende træbeskyttelse
eller transparent, hvor
årerne og træstrukturen
bevares. Vi anbefaler 2
behandlinger for at opnå
det mest holdbare resultat.

GRUNDING
SIGMALIFE GRUNDINGS-OLIE,
VANDIG Upigmenteret grundingsolie mod blåsplint og
skimmelsvampe. Til grunding
af nyt, ubehandlet-, og gammelt velkonstrueret afrenset
træværk under vandbaserede
produkter.
SIGMALIFE GRUNDINGSOLIE
Upigmenteret alkyd grundingsolie mod blåsplint og
skimmelsvampe. Til grunding
af nyt, ubehandlet samt alt
gammelt afrenset træværk
under alkyd træbeskyttelse.
FÆRDIGBEHANDLINGSPRODUKTER
SIGMA AMAROL TRIOL
Alkydmaling specielt
til udvendige vinduer.
SIGMA DÆK
Dækkende vandbaseret
træbeskyttelse til velkonstruerede vinduer, døre,
ﬁnér og træbeklædning.
SIGMA KON
Dækkende alkydolie
træbeskyttelse til vinduer,
døre og træbeklædning.
SIGMALIFE DS
Transparent alkydolie træbeskyttelse til vinduer, døre og

træbeklædning hvor træets
struktur og åretegning ønskes
fremhævet.
SIGMALIFE VS
Tranparent alkydolie træbeskyttelse til beklædning af
ædle træsorter, f.eks. cedertræ samt plankeværker o.lign.
hvor træets struktur og åretegning ønskes fremhævet.
Kan desuden anvendes til
hårdttræsmøbler (eksotiske
træsorter).
SIGMA TRÆOLIE
Transparent alkyd træolie
tilsat vandafvisende stoffer. Til trykimprægneret
træ, specielt terrassegulve.
Bemærk! Ikke egnet som
grunding eller underlag
for anden maling.
SIGMA TORNO 30 SATIN
og 60 SEMI-GLOSS
Acrylplastemaille til ﬁnere
udendørs malearbejde, bl.a.
hoveddøre og sprøjtemalede
vinduer.
SIGMACRYL 22
Træværksmaling til velkonstrueret ﬁner og træbeklædning. Alle dækkende produkter kan fås i utallige
farver udfra vores spændende farvekort.

