DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRÆTERRASSER
FRA THORLUND SKOU A/S

Drift og vedligehold af træterrasser

Træ er verdens mest bæredygtige byggemateriale, og samtidig er det nemt at håndtere og forarbejde. Til alle tider og
i hver afkrog af vores klode bruges træ i byggeriet.
Hvert eneste træ er unikt, har sig egen DNA, sit helt særegne udtryk. Derfor er der heller ikke 2 terrasser som er
ens og som reagerer ens på vejr og vind.
Informationen gælder træterrasser af:
•

Trykimprægneret fyr & gran

•

Thermotræ af fyr og gran

•

Bergene Holm Nord kollektionen

Uden behandling:
Vejr og vind vil hurtigt patinere og slide terrassen vejrbidt
og flot vejrgrå, det yderste af terrassen vil langsomt forvitre
og nedbrydes, revner vil fremkomme hvor vand kan trænge
ind og på lang sigt nedbryde træet. Hastigheden på patineringen vil variere ud fra hvor meget skygge mv., som der
naturligt er på det pågældende sted.
Med overfladebehandling:
Med en træbeskyttelse/oliering med pigment 4 sider før
opsætning opnås en flot terrasse som vil holde i mange år.
1 gang årligt efterses terrassen og vaskes med husrens
for eventuelle alger og misfarvninger. Særligt på syd/vest
siden af terrassen skal man være opmærksom, da solen
her er væsentligt hårdere ved træet end på nord/øst siden.
Der må påregnes oftere påføring af træbeskyttelse/oliering
med pigment end ved træfacader da vandrette flader er
langt mere udsat for slitage end lodrette facader, typisk
hvert 1-3 år. Anvendes træbeskyttelse/olie uden pigment
vil det patinere i samme omfang som ubehandlet.
Der henvises i øvrigt altid producentens monteringsanvisning.
Maling af terrasser anbefales ikke.
Det forudsættes naturligvis at terrassen er monteret korrekt
efter producentens anvisninger.
Gode råd til en flot og sund træterrasse
•

Rengøring og eventuelt afsluttende oliering efter
opsætning.

•

Facaden efterses og renses årligt for mos, alger o.l.

•

Syd og vestvendt træværk er mere udsat for sol og
regn, skal derfor efterses oftere.

•

Tjek om montagen er korrekt.

•

Skal opbevares tørt og overdækket før opsætning.

•

På byggepladsen skal jordkontakt undgås.

GOD FORNØJELSE MED
DIN TRÆTERRASSE

Thorlund Skou A/S
Lille Møllevej 8, Tange
DK-8850 Bjerringbro
www.thorlundskou.dk

