
Nyttan med Nitor Wood Care!

Nitors nya träskyddssystem Wood Care består av två 
produkter – den förimpregnerande rengöringen Wood 
Cleaner och det effektiva träskyddet Wood Protection.  

Båda produkterna bygger på avancerad kiselteknologi, helt 
fri från giftiga ämnen. Inga biocider eller organiska sub-
stanser ingår vilket annars är vanligt i liknande produkter. 
Tvärtom är produkterna inom Nitor Wood Care anpassade för 
minsta möjliga miljöpåverkan och märkta med Naturskydds-
föreningens symbol Bra Miljöval.

Fördelarna med Wood Care 

• Tar bort liksom skyddar mot påväxt av alger, mögel 
och svamp

• Ger god resistens mot både smuts och vatten
• Ingen mer träolja!
• Minskar det årliga underhållet – sparar pengar på lång sikt
• Ger en vacker och behaglig yta att gå på, tar bort 

stickor och ojämnheter
• Förlänger livslängden på den behandlade träytan
• Innehåller inga gifter eller skadliga substanser – skon-

sam mot miljön

Varför behandling med både  
Wood Cleaner och Wood Protection?

Produkterna är framtagna för användning på altaner, ter-
rasser, trappor, bryggor och liknande träytor utomhus. Båda 
produkterna går att använda var för sig men ger allra bäst 
effekt när de används i kombination, först Wood Cleaner och 
därefter Wood Protection.

Wood Cleaner har tre goda egenskaper: den rengör, den 
förimpregnerar träytan, och den öppnar upp träfibrerna 
så att nästa steg i behandlingen – Wood Protection – kan 
tränga djupare ner i träytan. Detta förstärker effekten av 
den totala behandlingen. Wood Cleaners kiselteknologi ger 
produkten unika rengöringsegenskaper. Den löser effektivt 
upp oljerester, avlägsnar alger, svampar och mögel. Dess-
utom förhindrar den att ny påväxt av alger, svampar och 
mögel uppstår på träytan.

Wood Protection är ett effektivt träskydd för alla typer av 
träslag. Minskar behovet av underhåll och ger en ljust sil-
vergrå, vacker och långsiktigt hållbar träyta som är behaglig 
att gå på. Wood Protections kiselteknologi gör att produkten 
tränger in i och stärker träfibrerna från grunden. Därigenom 
skapas ett kraftfullt och långsiktigt skydd mot påväxt av 
alger, mögel och svamp, liksom god resistens mot vatten och 
annan smuts. Den behandlade ytan får även ett visst brand-
skydd. Träytan får efter ett par månader en ljust silvergrå 
ton, där solbelysta ytor fortare grånar än ytor i skugga. Pro-
cessen fortgår sedan i 6-12 månader, beroende på träslag, 
dess ålder och skick, samt väder och vind.

När kan och ska du behandla med  
Wood Cleaner och Wood Protection? 

Tryckimpregnerat virke skall helst ha varit utsatt för väder 
och vind över en vinter innan du behandlar med Wood Clea-
ner och Wood Protection. Detta för att träet ska laka ur rester 
från tryckimpregneringen som kan hämma produkternas 
vekan genom att förena sig med de i impregneringsmedlets 
ingående giftiga kemikalier. Obehandlat trä kan behandlas 
omedelbart. 

Bästa tiden för behandling är på våren fram till i juli månad 
då den relativa luftfuktigheten är som lägst, men behand-
lingen kan göras så länge vädret ger ett par tre dagars up-
pehåll och torktid. Behandla ej om det förväntas nederbörd 
de närmaste dagarna under eller direkt efter behandlingen. 
Du kan ytterligare förstärka effekten av Wood Protection om 
du upprepar behandlingen inom en tolvmånadersperiod.
 
Exempel på äldre tryckimpregnerad trall som är tvättad och 
behandlad med Wood Cleaner och Wood Protection, nedre 
delarna av trallen är behandlade enligt bruksanvisning. 
Bilden är tagen direkt efter behandling och således innan 
den grånande processen startat.
 

På virke som endast blivit behandlat med två strykningar 
Wood Protection, utan föregående behandling med Wood 
Cleaner, man kan tydligt se hur påväxten har upphört på 
den behandlade högra delen.
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Bruksanvisningar – så här gör du!
Först använder du Wood Cleaner för att rengöra och 
förimpregnera ytan. Gå igenom följande steg:

1. Blöt träytan med vatten innan du påbörjar rengöringen.
2. Borsta bort löst sittande smuts med en hård borste, 

spola sedan av ytan.
3. Låt därefter ytan torka upp något.
4. Applicera Wood Cleaner med en pensel, roller eller må-

lardyna av god kvalitet. Vi rekommenderar Mäster Micron 
roller eller Mäster Målardyna Terrass för snabb och jämn 
utläggning. Vid behov kan du arbeta in vätskan ytterli-
gare med en pensel. Låt verka i 10-15 minuter, fukta ytan 
igen med vatten om den torkar upp under denna tid.

5. Blöt ytan och skura bort smutsen med en hård borste.  
Spola ytan ren och låt torka innan behandling Wood 
Protection. 

Därefter är det dags att behandla träytan med  
Wood Protection. Gå igenom följande steg:

1. För bästa resultat bör du rengöra ytan med Wood Cleaner 
före behandling med Wood Protection, speciellt om träy-
tan är gammal, sliten, inoljad eller allmänt smutsig.

2. Applicera Wood Protection med pensel, roller eller målar-
dyna av god kvalitet. Vi rekommenderar Mäster Micron 
roller eller Mäster Målardyna Terrass för snabb och jämn 
utläggning. Vid behov kan du arbeta in vätskan ytterligare 
med en pensel. Låt därefter ytan torka (ca 30 min, torkti-
den varierar beroende på temperatur och träytans uppsug-
ningsförmåga). Ytan kan beträdas så fort den torkat. 

3. Arbeta därefter in Wood Protection en andra gång enligt 
anvisningarna ovan, efter det att den första behand-
lingen torkat. Ytan kan beträdas så fort den torkat. 

4. För att uppnå ett förstärkt träskydd  rekommenderar vi 
att du behandlar träytan med en ytterligare strykning 
av Wood Protection inom 12 månader. 

OBS: Ingen av produkterna får förvaras under + 5 grader 
Celsius. Tomt emballage återvinns som plastförpackning.

För mer tekniska detaljer kring innehåll, förvarning etc    
rekommenderar vi att du läser produkternas säkerhets
datablad, vilka finns tillgängliga på www.nitor.se. 
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