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03. Trärengöring
Miljömärkt rengöringsmedel för träytor utomhus

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Miljömärkt trärengöring för alla typer av trä utomhus, lätt eller hårt smutsade ytor. 
Passar altaner/terrasser, pooldäck, bryggor, trappor, staket, trädgårdsskärmar, utemöbler, 
utekök, paneler, sandlådor, lekställningar, växthus, odlingslådor m m.

OrganoWood 03. Trärengöring är ett superkoncentrat som blandas ut med vatten. Märkt med 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Produkten ingår i samma serie som träskyddsprodukterna OrganoWood 01. Träskydd Flam- & 
rötskydd (grundbehandling) och 02. Träskydd Smuts- & vattenskydd (slutbehandling/underhåll).

Trärengöring 03 sida 1/2.   2017.06.21 Ersätter alla tidigare versioner.

Används för rengöring av: 

•  Nytt eller gammalt trä, innan grundbehandling med 
OrganoWood Träskydd.

•  Trä behandlat med OrganoWood Träskydd, innan underhåll 
med OrganoWood 02. Träskydd.

•  OrganoWood Select Plus-virke, innan underhåll med 
OrganoWood 02. Träskydd.

•  OrganoWood-virke eller OrganoWood Select-virke som 
varit installerat ett tag, innan applicering av OrganoWood 
02. Träskydd.

•  Alla typer av övrigt trä utomhus.
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Åtgång

Allrengöring:  1 dl OrganoWood 03. Trärengöring blandas i 5 liter ljummet vatten.

Grovrengöring:  2 dl OrganoWood 03. Trärengöring blandas i 5 liter ljummet vatten.

Verktyg

Skurborste, trasa, mopp eller liknande.

1. Förberedelser

 Borsta bort all eventuell lös smuts från träytan med en borste. Späd OrganoWood 03. Trärengöring 
enligt instruktionen för Allrengöring eller Grovrengöring beroende på hur smutsig träytan är.

2. Applicering

a.  Rengör med det utspädda rengöringsmedlet och en skurborste, trasa, mopp, eller liknande. 
Produkten ska inte användas tillsammans med högtryckstvätt, då högtryckstvätten kan orsaka 
förslitningar av träet. 

b. Avsluta med att skölja ytan noga med vatten. 

c. Låt träytan torka.

Efter grovrengöring av OrganoWood Select Plus-virke eller andra träytor behandlade med 
OrganoWood Träskydd, rekommenderar vi efterbehandling/underhåll med OrganoWood 02. 
Träskydd, för att till fullo återskapa den vattenavstötande effekten på träet.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med vatten.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i försluten förpackning i rumstemperatur. Hållbarhet för vätskan i obruten förpackning är 
minst 2 år, i bruten förpackning och vid korrekt användning minst 1 år.

Miljö 

Miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Förpackningen sorteras som plast.

Distributör: Welin & Co, www.welinoco.com

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar 
i instruktionen utan föregående meddelande.
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