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Nemt og effektivt… Naturligvis
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Grundafrensning
– af ældre havemøbler 

Havemøbler, der ikke løbende 
behandles med olie, får med tiden 
en grå og medtaget overfl ade. Med 
en grund afrensning kan de fl este 
gamle møbler af træ komme til at 
se ud næsten som nye. Kan bruges 
på hårdttræ (dog ikke eg) og nå-
letræ samt træ i kombination med 
stål (kan misfarve andre metaller).

Produkter
Følgende produkter kan bruges til 
grundafrensning.: Trip Trap Teak-
Rens A og Trip Trap Teak-Rens B. 
Produkterne kan ikke bruges hver 
for sig. Teak-Rens A SKAL efterføl-
ges af Teak-Rens B. 

Teak-Rens A opløser snavs og tidli-
gere oliebehandling. 

Teak-Rens B neutraliserer Teak-
Rens A og lysner træet. Hyppig 
brug kan nedbryde træets over-
fl ade.

Værktøj
Du skal bruge en mellemstiv 
nylon børste, plastikspande og en 
haveslange til at skylle med. Gum-
mihandsker og beskyttelsesbriller. 

Værktøj rengøres med vand.

OBS!
Gældende for Teak-Rens A:
Ætsningsfare. Opbevares utilgæn-
geligt for børn. Undgå kontakt med 
huden og øjnene. 

Sådan gør du
Behandlingen skal foregå på et sted 
med gode afl øbsmuligheder. Undgå 
underlag af træ. 
Undgå direkte sol.

Blandingsforhold til hårdttræ:

Hvis overfl aden er meget tilsmud-
set anvendes Teak-Rens A og B 
ufortyndet. Ved lettere afrensning 
blandes Teak-Rens A og B hver for 
sig i forholdet 1 liter til 3 liter vand.

Blandingsforhold til nåletræ:

Hvis overfl aden er meget tilsmud-
set, blandes Teak-Rens A og B hver 
for sig med vand 1:3. Ved lettere 
afrensning blandes Teak-Rens A og 
B hver for sig med vand 1:5.

 1    Gør træet drivende vådt med 
vand. Brug om 
muligt en haveslange.

 2    Påfør Teak-Rens A med en mel-
lemstiv børste. Skrub til træet 
antager en mørkebrun farve 
(træet må ikke tørre ud under 
processen).
Træet må ikke skylles med vand 
inden efterfølgende afrensning 
med Teak-Rens B.

 3    Påfør Teak-Rens B i det rette 
blandingsforhold på det våde 
træ og skrub så vådt-i-vådt på 
samme areal.

 4    Når træet er rengjort, skyl-
les straks med rigeligt vand. 
Lad træet tørre i ca. 24 timer 
afhængig af vejr og tempera-
tur (det skal være helt tørt), 
før der evt. fortsættes med en 
oliebehandling.
Fiberrejsning fjernes med sand-
papir korn 180.

Teak-Rens A og B

4 5

Rengøring
– af træhavemøbler og andet træværk

Før træhavemøbler eller andet 
træværk kan olieres, skal træet 
rengøres. 

Til den løbende rengøring anvendes 
Møbel-Rens, som fjerner snavs og 
begroninger uden at fjerne olie-
behandlingen i træets overfl ade. 
Er træet blevet gråt, anbefales det 
at grundafrense træet, se s. 4.

Produkter
Følgende produkt kan bruges til 
rengøring af havemøbler m.m.: 
Trip Trap Møbel-Rens.

Værktøj
Du skal bruge en mellemstiv 
nylon børste, plastikspand og en 
haveslange til at skylle med.

Værktøj rengøres med vand.

OBS!
Behandlingen bør ikke foretages på 
underlag af træ eller sten.

Sådan gør du
Behandlingen skal foregå på et sted 
med gode afl øbsmuligheder. Undgå 
underlag af træ eller sten. Undgå 
direkte sol. 

1.  Gør træet drivende vådt med 
rigeligt vand. Brug om muligt en 
haveslange.

2.  Til lettere rengøring blandes 
Møbel-Rens med vand i forholdet 
1:4. 
Er møblerne eller træværket 
meget snavsede, anvendes 
blandings forholdet 1:1. Brug 
ikke vand varmere end 40°.

3.  Udvælg et mindre arbejdsom-
råde. Påfør Møbel-Rens med en 
mellemstiv nylonbørste og skrub 
overfl aden grundigt. 

4.  Når træet er rengjort, skylles 
straks med rigeligt vand. De 
behandlede overfl ader må ikke 
tørre ind under processen. 

5.  Lad træet tørre i ca. 24 timer 
(det skal være helt tørt), før der 
evt. fortsættes med en oliebe-
handling. Trærejsning fjernes 
med sandpapir korn 180.

Møbel-Rens



Sådan gør du
Behandlingen skal foregå på et sted 
med gode afl øbsmuligheder. Undgå 
underlag af træ. 
Undgå direkte sol.

1.  Gør træet drivende vådt med 
vand. Brug om 
muligt en haveslange.

2.  Sprøjt rigeligt med Møbel-Rens 
Intensiv på overfl aden. Lad det 
sidde i 10 - 15 min. Træet må 
ikke tørre ud under processen.
Påfør evt mere Møbel-Rens 
Intensiv.

3.  Skrub overfl aden grundigt og 
skyl efter med rent vand.

4.  Lad træet tørre i ca. 24 timer 
afhængig af vejr og temperatur 
(det skal være helt tørt), før der 
evt. fortsættes med en oliebe-
handling.
Fiberrejsning fjernes med sand-
papir korn 120.

Grundafrensning
–  af træ og møbler i hårdttræ og nåletræ 

(Teak-Rens A og B i ét produkt) 

Trip Trap Møbel-Rens Intensiv 
anvendes til grundafrensning af alle 
træhavemøbler og fjerner effektivt 
snavs, alger og tidligere oliebe-
handling. 

Produkter
Følgende produkt kan bruges til 
grundafrensning af træ og møbler i 
hårdttræ og nåletræ: 
Trip Trap Møbel-Rens Intensiv. 
(Teak-Rens A og B i ét produkt) 

Værktøj
Mellemstiv nylonbørste, og en 
haveslange til at skylle med. 
Gummihandsker og beskyttelses-
briller.

Værktøj rengøres med vand.

OBS!
Ætsningsfare. Opbevares utilgæn-
geligt for børn. Undgå kontakt med 
huden og øjnene.

Møbel-Rens Intensiv
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•  Til grundafrensning af træ 
og møbler i hårdttræ og 
nåletræ

 •  Fjerner effektivt olie og 
snavs fra træet

 •  To i én - klar til brug
Teak-Rens A og B i ét produkt



Rengøring
– af træterrasser og fl iser 

Regn og fugt kan give ethvert ter-
rassegulv af træ en grøn, slimet og 
glat overfl ade, der hverken er køn 
at se på eller behagelig at gå på. 
Trip Trap Terrasse-Rens er specielt 
udviklet til at fjerne de algebegro-
ninger, skidt og andre belægninger, 
der uundgåeligt kommer på træter-
rasser i årets løb. Fjerner dog ikke 
tidligere oliebehandling. Anvendes 
til udendørs træterrasser, hegn, 
døre o.lign. Er også yderst effektiv 
til afrensning af murværk og fl iser.  

Produkter
Følgende produkt kan bruges til 
rengøring af træterrasser m.m.: 
Trip Trap Terrasse-Rens. 

Værktøj
Du skal bruge: Plastikspand, 
gulvskrubbe, nylonbørste samt en 
haveslange til at skylle med.

Værktøj rengøres med vand.

Sådan gør du

1.  Gør overfl aden våd. 
Brug om muligt en haveslange.

2.  Terrasse-Rens blandes med vand 
i forholdet 1 liter til 10 liter vand 
og påføres træet med sprøjte, 
kost, pensel eller lignende. 
Er træet meget beskidt, kan 
der evt. anvendes ufortyndet 
Terrasse-Rens.

3.  Skrub det behandlede område 
med en gulvskrubbe i træets 
længderetning, til det er ren-
gjort.

4.  Herefter skylles grundigt med 
vand og evt. restbelægning 
fjernes med en stiv børste. Ved 
kraftige belægninger kan be-
handlingen evt. gentages.

5.  Lad træet tørre i ca. 24 timer 
(det skal være helt tørt), før der 
evt. fortsættes med oliebehand-
ling. Fiberrejsning fjernes med 
en let slibning med sandpapir 
korn 180.

Terrasse-Rens

Rens og beskyttelse
– af plast- og polyrattanhavemøbler og hegn

De nye moderne havemøbler af 
plast eller kunstfl et er vedlige-
holdelsesfrie. Men det medfører 
desværre ikke, at de også altid er 
pæne og rene at se på. Det kan de 
blive nu. 

Trip Trap har et praktisk sæt til 
netop disse møbler. Sættet består 
dels af et rensemiddel, Polyrattan 
Rens og dels et middel til fremtidig 
beskyttelse af overfl aden, Polyrat-
tan Protect. 

Begge midler er utrolig lette og 
hurtige at arbejde med og kan an-
vendes til alle typer af havemøbler 
og hegn, der er fremstillet af enten 
plast eller et af de nye moderne 
kunstfl et-materialer, der også kal-
des polyrattan.

Møbler og hegn behandlet med 
Polyrattan Rens bør efterbehandles 
med Polyrattan Protect.

Polyrattan Rens kan ligeledes anven-
des til havemøbler af træ. Ved brug 
på træ, er efterbehandling med olie 
påkrævet for optimal beskyttelse.

Produkter
Følgende produkt kan bruges:
Til rengøring anvendes Trip Trap 
Polyrattan Rens. Til beskyttelse an-
vendes Trip Trap Polyrattan Protect

Værktøj
Du skal bruge: Svamp eller blød 
børste og en bomuldsklud.

Værktøj brugt i forbindelse med  
Polyrattan Rens eller Polyrattan 
Protect rengøres i vand.

Sådan gør du
 1.  Ryst Polyrattan Rens og spray 

på overfl aden.

 2.  Afrens med vand, med brug af 
svamp eller blød børste. Brug 
om muligt en haveslange.

 3.  Tør efter med en klud. Herefter 
skal møblet tørre i ca. 2 timer. 

 4.  Spray et jævnt lag Polyrattan 
Protect på hele overfl aden fra 
20-30 cm afstand, og lad heref-
ter møblet tørre i ca. 4-5 timer.  

 5.  Eventuel overskydende væske 
kan tørres af med en bomulds-
klud.

Polyrattan Rens, Polyrattan Protect
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Oliebehandling
– af træhavemøbler og vinduer

Oliebehandling beskytter træhave-
møbler mod fugt og råd og bevarer 
træets glød og farve. Olien er med 
indbygget UV-fi lter som tillige 
beskytter mod sollysets afblegende 
virkning. Oliebehandlingen gentages 
efter behov.

Produkter
Følgende produkter kan bruges til 
oliebehandling af træhavemøbler og 
vinduer m.m.: 
Trip Trap Møbel- og Vinduesolie na-
tur, teak og mahogni. Til rengøring 
anvendes Møbel-Rens, se  side 6. 
Ældre havemøbler kan afrenses 
med Teak-Rens A og B se side 4.

Værktøj
Der skal bruges pensel, bomulds-
klude og evt. håndskrubber eller 
pad.

Værktøj rengøres i terpentin.

OBS!
Olievædede klude kan selvantænde 
og skal derfor opbevares i metalbe-
holder med tæt låg, lægges i vand 
eller brændes straks efter brug.

Sådan gør du
1.  Nye møbler/vinduer behand-

les, inden de tages i brug. Før 
behandling skal de være helt 
rengjorte. Ældre møbler/vinduer 
rengøres først med Trip Trap Mø-
bel-Rens (til lettere afrensning) 
eller Trip Trap Teak-Rens A & B 
(til grundafrensning). Møblerne 
skal herefter tørre ca. 24 timer. 
Evt. fi berrejsning slibes let med 
sandpapir korn 120. Træet skal 
være helt tørt, før oliebehandling 
påbegyndes. Behandlingen bør 
udføres i en periode med tørvejr. 
Undgå direkte sollys og stærk 
varme.

2.  Olien omrøres grundigt før og 
under brug. Trip Trap Møbel- og 
Vinduesolie påføres med pensel 
eller bomuldsklud.

3.  Al overskydende olie aftørres 
med rene bomuldsklude efter 30 
min. Vær især opmærksom på at 
fjerne over skydende olie i sam-
linger og sprækker. Olieringen 
kan evt. udføres igen, hvis træet 
ikke virker mættet af olie.

4.  Efter 2 timer kan træet evt. po-
leres med en rød håndskrubber. 
Afhængig af vejr og temperatur 
vil der gå ca. 48 timer inden 
olien er gennemhærdet. I denne 
periode må træet ikke udsættes 
for vand. 

Vedligeholdelse 
Den daglige rengøring foretages 
med Trip Trap Møbel-Rens og der 
efterbehandles med olie eller gel 
efter behov.

Det anbefales at opfriske oliebe-
handlingen 1-2 gange årligt. Start 
med en afvaskning med Trip Trap 
Møbel-Rens. Når træet er tørt, 
påføres olien med pensel eller klud. 
Over skydende olie aftørres grundigt 
efter max. 20 minutter. Er træet 
blevet gråt, anbefales en afrensning 
med Teak-Rens A & B og en ny 
grundbehandling.

Møbel- og Vinduesolie

Effektiv pleje
– og vedligeholdelse af olierede overfl ader

Trip Trap Møbel- og Vinduesgel 
anvendes udendørs til pleje og 
vedligeholdelse af olierede træover-
fl ader. Gelen trænger ind i træet og 
giver en stærk, vandafvisende og 
vejrbestandig overfl ade.

Produkter
Følgende produkter kan bruges til 
pleje og vedligeholdelse af træha-
vemøbler og vinduer m.m.: 
Trip Trap Møbel- og Vinduesgel i 
natur og teak.

Gentag behandling ved behov. 
Til almindelig rengøring anvendes 
Trip Trap Møbel-Rens eller Trip Trap 
Polyrattan Rens.

Værktøj
Sandpapir, korn 120, klud, rød hånd-
skrubber.

Rengøres med terpentin.

OBS!
Olievædede klude kan selvantænde 
og skal derfor opbevares i metalbe-
holder med tæt låg, lægges i vand 
eller brændes straks efter brug.

Sådan gør du
1.  Rengør overfl aden grundigt med 

Trip Trap Møbel-Rens. Vask efter 
med rent vand og lad overfl aden 
tørre ca. 24 timer, til den er helt 
tør.

 2.  Slib overfl aden med sandpapir 
korn 120 for at fjerne fi ber-
rejsning.

 3.  Fordel en passende mængde 
gel i et jævnt, tyndt lag med en 
klud eller håndskrubber. Polér 
gel ind i træet, til det virker 
mættet, og overfl aden frem-
træder ensartet. Det anbefales 
at arbejde i mindre områder ad 
gangen, da gelen tørrer hurtigt.

 4.  Tør den polerede overfl ade efter 
med en tør, fnugfri bomuldsklud, 
inden der fortsættes til næste 
område. Overfl aden må ikke 
virke våd, og der må ikke være 
overskydende gel tilbage.

Hvis træet efter 4-6 timer ikke 
virker helt mættet, kan der med 
fordel efterpoleres med en min-
dre mængde gel end ved første 
behandling, men efter samme 
fremgangsmåde.

 Vent 4-6 timer inden møblerne 
tages i brug. Undgå længereva-
rende vandpåvirkning de første 
2-3 døgn. Afvaskning de første 
2-3 døgn foretages forsigtigt 
med en ren hårdt opvredet klud.

Møbel- og Vinduesgel
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Oliebehandling
– af træhavemøbler

Oliebehandling beskytter træhave-
møbler mod fugt og råd og bevarer 
træets glød og farve. Olien er med 
indbygget UV-fi lter som tillige 
 beskytter mod sollysets afblegende 
virkning. Olie behandlingen genta-
ges efter behov.

Produkter
Følgende produkter kan bruges til 
oliebehandling af træhavemøbler 
m.m.: 
Trip Trap Møbelolie på spray i natur 
og teak.

Til rengøring anvendes Møbel-Rens, 
se  side 6. Ældre havemøbler kan 
afrenses med Teak-Rens A og B, se 
side 4.

Værktøj
Der skal bruges bomuldsklude og 
evt. håndskrubber eller pad. 

Værktøj rengøres i terpentin.

OBS!
Olievædede klude kan selvantænde 
og skal derfor opbevares i metalbe-
holder med tæt låg, lægges i vand 
eller brændes straks efter brug.

Sådan gør du
1.  Nye møbler behandles, inden 

de tages i brug. Før behandling 
skal de være helt rengjorte. 
Ældre møbler rengøres først med 
Trip Trap Møbel-Rens (til lettere 
afrensning, se side 6) eller Trip 
Trap Teak-Rens A og B (til grund-
afrensning, se side 4). Møblerne 
skal herefter tørre ca. 24 timer.

2.  Kontroller, at møblet er rent og 
tørt. Trærejsning fjernes med 
sandpapir korn 180.

3.  Oliebehandling må kun udføres i 
tørvejr. Undgå direkte sollys og 
stærk varme.

4.  Dåsen rystes godt inden brug.

5.  Påfør olien i et dækkende lag. 
 Begynd med træets endefl ader. 
Hold dåsen 25 cm fra overfl aden.

6.  Al overskydende olie aftørres 
grundigt med rene bomulds-
klude efter max. 20 min. Vær 
især opmærksom på at fjerne 
overskydende olie i samlinger og 
sprækker.

7.  Punkt 5 og 6 kan evt. udføres 
igen, hvis træet ikke virker mæt-
tet af olie.

8.  Møblet poleres omhyggeligt med 
en håndskrubber. Det gør over-
fl aden ekstra slidstærk.

9.  Afhængig af vejr og temperatur 
vil der gå 24 til 48 timer, inden 
olien er gennemhærdet. I denne 
periode må træet ikke udsættes 
for vand.

NB: Efter brug vendes dåsen på 
hovedet og sprøjtes, indtil dysen er 
fri for olie.

Vedligeholdelse
Det anbefales at opfriske oliebe-
handlingen 1-2 gange årligt. Start 
med en afvaskning med Trip Trap 
Møbel-Rens. Når træet er tørt, påfø-
res olien. Overskydende olie aftør-
res grundigt efter max. 20 minutter. 
Er træet blevet gråt, anbefales en 
afrensning med Teak-Rens A og B 
og en ny grund behandling.

Havemøbelolie Eksklusiv

Oliebehandling
– af træterrasser

Træterrasser udsættes sommer og 
vinter for et enormt slid. Sollys der 
bleger, og regn der udvasker træets 
naturlige farver. Det stiller store 
krav til overfl adebehandlingen. 

En oliebehandling giver træet 
en modstandsdygtig overfl ade, 
tilfører træet en gylden nuance og 
fremhæver åretegninger. Der er UV-
beskyttelse i alle varianter.

Produkter
Følgende produkter kan bruges 
til oliebehandling af træterrasser 
m.m.: 
Trip Trap Trip Trap Terrasseolie 
Eksklusiv natur, teak, lærk, nyatoh, 
grå, antracitgrå, moseeg og sort.

Til rengøring anvendes Terrasse-
Rens, se side 8. 

Værktøj
Der skal bruges pensel, malerrulle, 
olieapplikator, bomuldsklude og evt. 
sandpapir.

Værktøj brugt i forbindelse med Ter-
rasseolie Eksklusiv rengøres med vand 
og sæbe.

OBS!
Olievædede klude kan selvantænde 
og skal derfor opbevares i metalbe-
holder med tæt låg, lægges i vand 
eller brændes straks efter brug.

Sådan gør du
1.  Både nye og gamle træterras-

ser skal rengøre med Trip Trap 
Terrasse-Rens, inden de tages i 
brug. Træet skal herefter tørre 
mindst 24 timer, så fugtighe-
den ikke ligger over 15%. Evt. 
trærejsning fjernes med fi nt 
sandpapir korn 120.

2.  Behandling må kun udføres i 
tørvejr. Undgå direkte sollys og 
stærk varme. Olien omrøres 
grundigt før og under brug. Påfør 
olien med pensel i et jævnt tyndt 
lag. Begynd med træets ende-
fl ader. Der kan godt gå nogle 
minutter inden træet begynder 
at se olieret ud, da vandet først 
skal fordampe.

3.  Eventuel overskydende olie 
fjernes med rene bomuldsklude 
efter 5 min. Vær især opmærk-
som på at fjerne overskydende 
olie i samlinger og sprækker. 
Olieringen kan evt. udføres igen, 
hvis overfl aden ikke virker mæt-
tet med olie.

4.  Afhængig af vejr og temperatur 
vil der gå 24 til 48 timer, inden 
olien er gennemhærdet. I denne 
periode må træet ikke udsættes 
for vand. Bemærk: Farvet terras-
seolie kan have let afsmitning de 
første dage alt efter vind og vejr.

Vedligeholdelse
Det anbefales at gentage oliebe-
handlingen ca. 1-2 gange om året 
eller efter behov. Inden påførin-
gen rengøres træet med Trip Trap 
Terrasse-Rens og følg punkterne 
under grundbehandling.

Terrasseolie Eksklusiv
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Grunding
– af udendørs træværk

Trip Trap trægrunder er en vand-
baseret primer, som resulterer 
i en forbedret vedhæftning og 
holdbarhed. Primeren anvendes til 
udendørs træ som f.eks. facader, 
vinduer, hegn etc.

Produkter
Produktet er særdeles velegnet til 
fyr, lærk, gran, eg og trykimpræg-
neret træ. 

Værktøj
Der skal bruges pensel eller 
bomuldsklude.

Værktøj rengøres i terpentin.

Sådan gør du
1.  Behandling skal udføres i tør-

vejr og ved mindst 15 grader. 
Undgå direkte sollys og stærk 
varme. Træets fugtighed må ikke 
overstige 17 %, når primeren 
påføres.

2.  Træet skal være helt rent og tørt. 
Nyt træ skal helst behandles 
med primer hurtigst mulig. Ved 
tidligere behandlede træoverfl a-
der fjernes løstsiddende rester 
af gammel maling først. Rengør 
grundigt med terrasserens og lad 
træet tørre i mindst 8 timer til 
det er helt tørt.

3.  Påfør primeren med pensel eller 
rulle. Begynd med træets ende-
fl ader – nedefra og op.

4.  Primeren er tør efter ca. 24 
timer, hvorefter yderligere 
behandling med andre Trip Trap 
produkter kan fortsætte.

Vedligeholdelse
Trip Trap Trægrunder Eksklusiv 
kræver ingen vedligeholdelse, men 
skal efterbehandles med enten Trip 
Trap Træbeskyttelse eller Trip Trap 
Møbelmaling Eksklusiv.

Trægrunder Eksklusiv

Maling
– til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træmøbler

Møbelmaling Eksklusiv

Trip Trap Møbelmaling Eksklusiv er 
ideel til grundbehandling og vedlige-
holdelse af både nye og tidligere 
behandlede udendørs træmøbler. 
Malingen giver optimal træbeskyt-
telse i form af slidstærke og vejr-
bestandige træoverfl ader med en 
beskyttende effekt mod begroninger 
og misfarvninger.

Produkter
Følgende produkter kan bruges til 
grundbehandling og vedligeholdelse 
af udendørs træmøbler: 
Trip Trap Møbelmaling Eksklusiv 
natur, hvid, birkegrå og stengrå.

Til rengøring anvendes Møbel-Rens, 
se side 6. 

Værktøj
Der skal bruges pensel eller malerrulle.

Sådan gør du
1.  Både nyt træ og tidligere be-

handlede overfl ader rengøres 
grundigt med Trip Trap Møbel-
rens. Løstsiddende rester af 
gammel maling fjernes. Særligt 
medtaget træværk skal slibes til 
trærent eller afrenses med Trip 
Trap Teakrens A og B (se brugs-
vejledning for denne). Træet skal 
herefter tørre til træfugtighe-
den er max 15%. Fiberrejsning 
fjernes med fi nt sandpapir korn 
120. Glatte fl ader matslibes med 
sandpapir korn 120. Ønskes glat 
overfl ade spartles og udjævnes 
med sandpapir korn 120. Brug 
ikke silikonebaserede produkter. 
Behandling skal udføres i tørvejr. 
Undgå direkte sollys og stærk 
varme.

2.  Møbelmaling omrøres altid grun-
digt før brug. Stærkt sugende 
og vejrbidte overfl ader kan 
fordelagtigt grundes 1. gang 
med Møbelmaling tyndet op med 
max. 20% vand. Dette optimerer 
indtrængning og vedhæftning. 
Påfør Møbelmaling med pensel 
eller lakrulle i et jævnt, dæk-
kende lag.

3.  Overmalbar efter 4 timer v/ 
20°C. I denne periode må træet 
ikke udsættes for vand.

4.  2. påføring skal ske med ufor-
tyndet Møbelmaling for at opnå 
maksimal dækkeevne. Emnet er 
berøringstørt efter ca. 6 timer og 
gennemtørt efter 24 timer. 

Vedligeholdelse
Behandlede overfl ader efterses 
mindst 1 gang årligt og evt. skader 
udbedres. Udføres som under 
grundbehandling. Da Møbelmaling 
er dækkende er det muligt at plet-
reparere. Klargør et større område 
end det beskadigede og træk det 
sidste i penslen henover kanten, så 
overgangen ikke bliver synlig.
 Snavsede overfl ader kan vaskes 
med en blød børste. Der vaskes i 
vand - evt. tilsat Terrasse-Rens. Pas 
på ikke at gennembryde malingen. 
Sker dette så reparer som ovenfor.
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Træbeskyttelse
– til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træværk

Træbeskyttelse Eksklusiv

Trip Trap Træbeskyttelse Eksklusiv 
anvendes til grundbehandling og 
vedligeholdelse af hegn, facader o.l. 
af træ. Træbeskyttelse Eksklusiv er 
med til at give træet en slidstærk 
og vejrbestandig overfl ade, som 
også beskytter mod begroninger og 
misfarvninger. Malingen er særdeles 
effektiv og kan benyttes til både 
nyt og tidligere behandlet træværk. 
Træbeskyttelse Eksklusiv må dog 
ikke anvendes på terrasser.

Produkter
Følgende produkter kan bruges til 
grundbehandling og vedligeholdelse 
af udendørs træværk: 
Trip Trap Træbeskyttelse, hvid, 
birkegrå, stengrå, antracit, sort og 
svenskrød.

Værktøj
Der skal bruges pensler, evt maler-
sprøjte, sandpapir, skraber.

Sådan gør du
Forbehandling:

1.  Både nyt træ og tidligere be-
handlede overfl ader rengøres 
grundigt med Trip Trap Terrasse-
Rens. Løstsiddende rester af 
gammel maling fjernes. Særligt 
medtaget træværk skal slibes til 
trærent eller afrenses med Trip 
Trap Teak-Rens A & B (se brugs-
vejledning for denne).

2.  Lad herefter træet tørre til 
træfugtigheden er max 15%. 
Evt. fi berrejsning fjernes med 
fi nt sandpapir korn 120. Tidligere 
malede falder matslibes med 
sandpapir korn 120.

3.  Det anbefales at grunde ned-
brudt eller nyt træ med Trip Trap 
Trægrunder (Primer). Dette sty-
rker træbeskyttelsens vedhæft-
ning på træet.

Grundbehandling:

1.  Behandlingen skal udføres i 
tørvejr. Undgå direkte sollys og 
stærk varme.

2.  Malingen omrøres altid grundigt 
før brug. Ved nåletræ samt 
stærkt sugende og vejrbidte 
overfl ader anbefaler vi, at der 
grundes 1. gang med Trip Trap 
Trægrunder. Dette styrker malin-
gens indtrængning og vedhæft-
ning på træet.

3.  Påfør malingen med pensel i et 
jævnt, dækkende lag.

4.  2. lag maling kan påføres efter 
4 timer v/20°C. I disse timer 
må træet dog ikke udsættes for 
vand.

5.  Træværket er berøringstørt efter 
ca. 6 timer og gennemtørt efter 
24 timer.
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Trip Trap Skibslak anvendes til 
lakering af udendørs og indendørs 
træværk i form af gelændere, trap-
per, dørtrin, træværk på både (oven 
vande), borde, reoler m.m. 

Trip Trap Skibslak giver en meget 
slidstærk og vejrbestandig over-
fl ade. Skibslak er nem at påføre, 
med en pæn udfl ydning, og den er 
modstandsdygtig over for alminde-
lige rengøringsmidler. Tør inden for 
et døgn.

Produkter
Følgende produkt kan anvendes på 
både udendørs og indendørs træ-
værk: Trip Trap Skibslak, glans 90, 

og Trip Trap Skibslak, glans 20. Til 
evt. afrensning inden behandlingen, 
anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Pensel eller lakrulle, sandpapir korn 
36-120.

OBS!
Klude og pads vædet med lak skal 
straks efter brug opbevares/bort-
skaffes i lukkede beholdere eller 
brændes p.g.a. risiko for selvan-
tændelse.

Lakering
– til udendørs og indendørs træværk

Skibslak

Sådan gør du
 Tidligere behandlede overfl ader:

1.  Tidligere behandlet træ slibes til 
trærent. Den gamle overfl ade af 
lak eller olie afslibes indlednings-
vis med korn 36. Herefter øges 
sandpapirkornstørrelsen i fi nhed 
og der afsluttes med korn 120.

2.  Den afslebne overfl ade rengøres 
indendørs med Trip Trap Trærens 
(til indendørs brug). Til udendørs 
brug anbefales Trip Trap Møbel-
rens. 

3.  Inden lakering skal overfl aden 
være helt tør og absolut fri for 
slibestøv. Brug en støvsuger eller 
hårdt opvredet klud.

4.  Lakken omrøres grundigt før og 
under brug. Anvend handsker 
ved arbejde med Skibslak.

5.  Lakken påføres med pensel eller 
rulle (2-5 mm) i et jævnt tyndt lag. 

6.  Lad lakken tørre til dagen efter, 
min. 12 timer.

7.  Mellemslib med korn 150-180. 
Overfl aden renses grundigt for 
slibestøv med støvsuger eller 
hårdt opvredet klud.

8. Endnu et lag lak påføres.

9.  Punkt 6-8 gentages 2 eller 
fl ere gange afhængigt af hvilket 
slutresultat der ønskes. Desto 
fl ere gange, desto større fylde og 
holdbarhed opnås.

10.  Ibrugtagning kan fi nde sted 
efter 1 døgn. Gennemhærdet 
inden for en uge.

Behandling af ubehandlede/
afslebne overfl ader:

1.  Den ubehandlede overfl ade ren-
gøres til indendørs brug med Trip 
Trap Trærens. Udendørs bruges 
Trip Trap Møbel-Rens. Der slibes 
med korn 120 ned til friskt træ, 
inden overfl aden lakeres.

2.  Følg herefter punkt 3-10 i afsnit-
tet om „Tidligere behandlede 
overfl ader“.

Rengøring og vedligeholdelse:

Overfl aden kan rengøres med Trip 
Trap Laksæbe. Se vejledning på 
produktet.
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Imprægnering
– af tekstiler

For at beskytte tekstiler mod smuds 
kan man imprægnere tekstilet. 
Behandlingen giver tekstilet en 
vandskyende og smuds-, olie- og 
fedtskyende overfl ade. Kan anven-
des på parasolduge, hynder, barne-
vogne, fl yverdragter, fi lt, ruskind, 
telte og læder m.m.

Produkter
Følgende produkt kan bruges til 
imprægnering af udendørs tekstiler: 
Trip Trap Textil Protect. 

Tørretid
Ved 20˚C 1½ time.

Sådan gør du
1.  Inden behandling skal tekstilet 

være tørt og rent.

2.  Spray et jævnt lag på hele over-
fl aden fra 20-30 cm afstand.

3.  Sørg for at syninger, folder 
o.lign. behandles rigeligt, da 
disse steder er mest udsatte for 
snavs o.lign.
Bemærk, at parasolduge og 
andre større tekstiler bør være 
opslåede, indtil de er helt tørre.

Textil Protect
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Produktoversigt
– Trip Trap Træpleje til udendørs træværk

Teak-Rens A og B 
Fås i 1 liter
Til grundafrensning af ældre havemøbler i hårdttræ 
og fyrre træ, som er blevet grå. Opløser snavs og 
tidligere oliebehandling, fjerner misfarvninger og 
opfrisker farven.

Møbel-Rens Intensiv
Fås i 750 ml
Til grundafrensning af træ og møbler i hårdttræ og 
nåletræ. (Teak-Rens A og B i ét produkt).

Møbel-Rens
Fås i 1 liter
Til den løbende rengøring af træhavemøbler. 
Fjerner snavs uden at skade oliebehandlingen.

Terrasse-Rens
Fås i 1 liter
Effektiv grundrens til ældre træterrasser. Fjerner 
algebelægninger, opløser snavs og beskytter mod 
tilsmudsning og begroning. Kræver efterfølgende 
oliebehandling.
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Polyrattan Rens og Polyrattan Protect
Fås i 750 ml
Til rengøring og beskyttelse af plast- og polyrattan-
havemøbler og hegn. Polyrattan Rens fjerner 
smuds og fedt. Polyrattan Protect giver møblerne 
en vand skyende og smuds-, olie- og fedtafvisende 
overfl ade.

Havemøbelolie Eksklusiv, natur, teak, 
nyatoh, antracitgrå og Sort
Fås i 0,75 liter.
Til grundbehandling og vedligeholdelse af have-
møbler i eksotisk træ eksempelvis teak, nyatoh, 
mahogni og meranti. Den specielle sammensætning 
af oliekomponenter gør, at produktet beskytter 
overfl aden bedre end traditionelle olier. Produktet er 
vandigt og indeholder UV-fi lter. 

Produktoversigt
– Trip Trap Træpleje til udendørs træværk

Møbel- og Vinduesolie, 
natur, teak og mahogni
Fås i 0,75 liter
Til behandling og pleje af nye og nyafrensede 
møbler/vinduer og andet udendørs træværk. Olien 
trænger ind i træet og giver en stærk, vandafvisen-
de og vejrbestandig overfl ade samtidig med, at olien 
fremhæver og styrker træets naturlige nuance, og 
beskytter træet mod nedbrydende UV-stråler.

Møbel- og Vinduesgel, 
natur, teak og mahogni
Fås i 400 ml
Til pleje og vedligeholdelse af olierede træoverfl ader. 
Den effektive gel tørrer hurtigt, fremhæver træets 
naturlige årestruktur og farve samt giver en stærk 
og vejrbestandig overfl ade.

Terrasseolie Eksklusiv, natur, teak, lærk, 
nyatoh, grå, antracitgrå, moseeg og sort
Fås i 2,5 liter
Til grundbehandling og vedligeholdelse af nye og 
tidligere oliebehandlede træterrasser. Produktet be-
skytter træet bedre end traditionelle olier. Produktet 
indeholder UV-beskyttelse.
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Trægrunder Eksklusiv
Fås i 2,5 liter.
Er en vandbaseret primer, som resulterer i en forbedret 
vedhæftning og holdbarhed. Primeren anvendes til 
udendørs træ som f.eks. facader, vinduer, hegn etc.
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Skibslak, mat og blank
Fås i 0,375 liter og 0,75 liter.
Til lakering af udendørs og indendørs træværk. Giver 
en smuk og stærk overfl ade.

Møbelmaling Eksklusiv, hvid, sort, 
birkegrå og stengrå
Fås i 0,75 liter
Er ideel til grundbehandling og vedligeholdelse af både 
nye og tidligere behandlede udendørs træmøbler. Ma-
lingen giver optimal træbeskyttelse i form af slidstærke 
og vejrbestandige træoverfl ader med en beskyttende 
effekt mod begroninger og misfarvninger. 

Træbeskyttelse Eksklusiv, hvid, birkegrå, 
stengrå, antracitgrå, sort og svenskrød
Fås i 5 liter.
Anvendes til grundbehandling og vedligeholdelse af 
hegn, facader o.l. af træ. Træbeskyttelse Eksklusiv er 
med til at give træet en slidstærk og vejrbestandig 
overfl ade, som også beskytter mod begroninger og 
misfarvninger. Malingen er særdeles effektiv og kan 
benyttes til både nye og tidligere behandlede træværk. 
Træbeskyttelse Eksklusiv må dog ikke anvendes på 
terrasser.

Produktoversigt
– Trip Trap Træpleje til udendørs træværk

Textil Protect
Fås i 400 ml
Til imprægnering af udendørs tekstiler - f.eks. 
parasoller og hynder. Giver en vand-, smuds- og 
fedtafvisende overfl ade. Efterlader ikke pletter og 
skjolder. 
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