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Träskyddsmedel skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid 

etiketten och produktionsinformationen före användning.

Denna information samt övriga användningstekniska 

anvisningar är baserade på våra nuvarande kunskaper 

och erfarenheter och gäller endast i kombination med 

ansvarsfriskrivningen (disclaimer) för reklammaterial 

på vår hemsida www.wolman.de.

Sandåsa Timber AB
Sandåsa, 645 94 Strängnäs
Telefon 01 52 - 250 00, Telefax 01 52 - 255 37
E-post order@sandasa.se
www.sandasa.se

Produkt
Sandåsa Brun Trall är tillverkad av PEFC-
certifi erad, svensk högkvalitativ furu. 
PEFC certifi ering innebär att kraven i PEFC 
Skogsstandard följs för ett miljöanpassat 
bärkraftigt skogsbruk.  

Träskyddsbehandling
Träskyddsbehandling av Sandåsa Brun trall 
utförs hos Sandåsa Timber AB Strängnäs en-
ligt stränga krav från Nordiska Träskyddsrådet 
(NTR) Träskyddsbehandling enligt NTR är
kvalitetsövervakad av SP och innebär 20 års
rötskyddsgaranti. Medel för träskyddsbe-
handlingen tillverkas av Dr. Wolman GmbH 
/BASF-Group och heter Wolmanit® CX-8. I 
samband med träskydsbehandling används 
färgämnen Wolmanit® ProColor brun för att 
erhålla Sandåsa tralls fi na teakliknande färg.

Skillnaden mellan 
ett pigment och 
ett färgämne:
Wolmanit® ProColor 
brun är ett färgämne 
och inget pigment. 
Pigmenten i allmän-
het är olösliga i vatten 
och stannar bara på 
ytan av träet.
Ett färgämne däre-

mot är lösligt i vatten vilket  möjliggör djup 
inträngning och därmed en hög effektivitet av 
träskyddsbehandlingen.

Montering
Sandåsa brun trall har förutom den bruna 
kulören likartade egenskaper som grönim-
pregnerat trallvirke: Man skall ta hänsyn till att 
virket kan röra sig vid olika fuktkvoter, 

är trallen torr vid montage skall lämplig rörel-
semån lämnas mellan varje trallbräda.
Trallen skruvas fast i underkonstruktionen 
med trallskruv. Lämpligast är rostfri trallskruv, 
men även varmförzinkad trallskruv går att 
använda.

Hur länge håller färgen?
Färgens hållbarhet beror naturligtvis på hur
utsatt virket är. Testerna visar ett liknande 
vädereffekt som för andra bruna träslag som 
teak. D.v.s. efter några månader ersätts den 
bruna färgen stegvis med en ”honungsbrun” 
färg karakteristisk för behandlat trä som 
utsätts för utomhusmiljö, för att därefter börjar 
gråna.

Underhåll och återställande 
av den bruna färgen
Efter en säsongs exponering är 
det möjligt att återställa träets färg 
enkelt genom att använda under-
hållsprodukter ur serien Wolwax® 
REFRESH.
Denna produkt för professionellt
underhåll drar fördel av ett använ-
dande av industriella teknologier 
på bas av paraffi niska oljor. Det 
fuktskyddar och gör träet brun-
färgat. Wolwax® REFRESH fi nns 
tillgängligt i förpackning om 
2,5 liter.
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