
 

SLUTBEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

RAW Z-PROFIL, KLINK & TGV 
GRAN GRUNDMALET  
 

 
 
ALT TRÆ SKAL VEDLIGEHOLDES 
Hvis udvendigt træ ikke behandles, nedbryder solens stråler 
cellerne i træet, og med påvirkningen fra regn og fugt vil det 
hurtigt ændre udseende. En smuk stern af træ vil f.eks. blive 
grålig. Desuden er der risiko for, at træet bliver angrebet af 
råd og svamp. 
 
RAW GRAN FACADEBEKLÆDNING ER GRUNDMALET 
For at lette dit arbejde, er RAW gran stern og udhængsløsning-
er grundmalet. Under montering er det vigtigt at kantforsegle 
afskårne ender, søm og skruehuller, så de ikke efterfølgende 
optager fugt.  
 
VINDSKEDER OG STERNBRÆDDER  
Specielt vindskeder og sternbrædder er monteret, så de er 
særligt udsatte og påvirkes derfor meget af regn, vand og sol. 
Derfor bør de efterses mindst en gang om året, og i nogle 
tilfælde også efterbehandles en gang om året. 
 
UDHÆNGSBRÆDDER 
Udhængsbrædderne sidder oppe under udhænget, dvs. den 
del af taget, der rager ud over facaden. Udhængsbrædderne 
er så godt beskyttet mod vejret, at det kun er nødvendigt at 
behandle dem hvert femte år. Men for god ordens skyld bør 
de ses efter cirka en gang om året for at forebygge skader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLARGØRING 
• Løse træfibre børstes eller slibes væk 
• Områder med størknet harpiks børstes fri 
• Rengør overfladen inden slutbehandling 
• Benyt f. eks. Gori trævask 
 
GODE RÅD I FORBINDELSE MED 
SLUTBEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE 
• Døgntemperaturen skal være over 5 grader 
• Luftfugtigheden må ikke være over 80% 
• Træfugtigheden må ikke være over 18% 
• Mal ikke i direkte solskin 
• Følg altid producentens vejledning 
 
TRÆBESKYTTELSE  
RAW gran stern & facadebeklædning er grundmalet med en 
vandbaseret maling. Vi anbefaler derfor RAW Wood Hybrid 
Finish til slutbehandling, samt den efterfølgende 
vedligeholdende behandling.   
 
RAW WOOD HYBRID FINISH 
Hybrid heldækkende er en vand-olie-emulsion med en 
fremragende god dækkevne. Den er derfor særdeles velegnet 
til slut- og vedligeholdende behandling. Hybrid er 
vandfortyndbar og nem at arbejde med, og fremhæver træets 
struktur. 
 


