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KAN OVERFLADENS
BEHANDLING FØLGE
TRÆETS BEVÆGELSER?

Træ er et levende materiale og der-

for bevæger det sig naturligvis i takt

med vejret og årstiderne. Ganske vist
har Peetz Xteriør minimal materialebevægelse, men du har en ekstra
sikkerhed i, at vores overfladebehandling er elastisk og følger enhver af
træets bevægelser så dannelsen af
revner, hvor vandet kan trænge ind
minimeres.

ER
EFTERBEHANDLING
LET?

Har du check på, hvor let – eller besværligt – det er at efterbehandle dit

beklædningstræ? Ved du, om du kan
ramme samme farve?

Med Peetz Xteriør har du ikke nogen
bekymringer i den retning. Du kan
bestille DEMIDEKK OPTIMAL (vandbaseret), som i farve og glansgrad svarer
til den topfarve, vi anvender på Peetz
Xteriør. Du kan også bestille andre
kulører end de lagerførte.
Kontakt Södra Wood og hør nærmere.

Södra Wood A/S
Hillerød: 4848 · 8200, Aarhus: 8746 · 4300
www.sodra.dk

FEM CHECKPUNKTER
NÅR DU SKAL VÆLGE
FACADEBEKLÆDNING
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ER BEKLÆDNINGEN
EFFEKTIVT
VANDAFVISENDE?

KAN BEKLÆDNINGEN
MODSTÅ
RÅD OG SVAMP?

VED DU,
HVOR LANG TID
BEHANDLINGEN HOLDER?

I princippet bliver træ vandafvisende,

Der findes ikke nogen bedre beskyttelse

Et nymalet bræt ser altid flot ud.

når det blot males. Ønsker du derimod

mod råd og svamp end god, gammel-

Spørgsmålet er, hvor flot det ser ud

effektiv vandafvisning, kræver det en

dags linolie.

efter to, fem eller flere år.

særlig behandling.
Med Peetz Xteriør skal du ikke
Södras Peetz Xteriør er hydrofoberet,

bekymre dig om det. Normalt holder

hvilket vil sige, at træbeklædningen er

behandlingen i mindst 10 år – blot du

grundbehandlet med en hydrofobolie

vasker træbeklædningen med almin-

uden opløsningsmidler. Til denne paten-

deligt rengøringsmiddel efter behov

terede hydrofobmetode anvender man

(cirka hver 3-5 år).

en blanding af linolie og kinesisk træolie. Hydrofoberingen foregår på alle

Teknologisk Institut har testet linolie op

fire sider af emnet.

imod svampedræbende midler og konkluderer, at linolien er overlegen, når
det gælder evnen til at forebygge råd
og svamp. Peetz Xteriør er behandlet
med førsteklasses linolie netop af den
grund.

