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Oliering
Olie bevarer træets glød og beskytter overfladen. Ved oliering minimerer man tørreridser og revner samt defor-
mation af træet. Træets levetid forlænges, når træet beskyttes. Vi anbefaler oliering minimum 1 gang årligt. Følg 
producentens anbefalinger. 

Patinering
Ønsker man at opnå en ensartet sølvgrå farve, bør man lade træet være ubehandlet. Træets fibre vil rejse sig, og 
overfladen vil føles mere ru. Deformation af træet, oprifter, tørreridser og revner vil forekomme.

Farve 
Træet vil i starten variere i farven, og misfarvninger, skjolder, strømærker m.m. vil forekomme. Det udlignes over 
tid ved solens påvirkning og årstidernes gang.

Alger
Alger kan forekomme og skal minimum fjernes 2 gange årligt (f.eks. forår og efterår) for at sikre træet mod ned-
brud. Anvend algerfjerner/trærens og følg producentens anbefalinger.

Snavs
Almindeligt snavs på træet kan rengøres med trærens. Følg producentens anbefalinger.

Sorte pletter
Svampesporrer og andet udefrakommende kan forekomme. Det er ikke skadeligt for træet. De fleste pletter kan 
fjernes med f.eks. Trip Traps Intensiv Udendørs trærens. Følg producentens anbefalinger. Typisk forsvinder plet-
terne over tid. 

Metalspåner
Forarbejdning af metal på eller omkring træet kan betyde, at de små metal-splinter/støv giver sorte pletter og mis-
farvninger på træet. Kontakt Global Timber for løsning. 

Med-/modvækst
De fleste træsorter har med-/modvækst (årerne rejser sig på tværs og bliver ikke glatte). Dette kan afhjælpes ved, 
at pudse træet. 

Dimensionsændringer
Bredden  vil variere i løbet af året, da træ optager og afgiver fugt. Det må forventes, at smigsamlingerne giver sig 
efter en periode. 

Generelt
Træets første leveår er altid hårdest, fordi det skal tilpasses klimaet og hærdes igennem de 4 årstider. Træet arbej-
der mere, hvorfor tørreridser, revner og deformation vil forekomme. Der kan forekomme enkelte udskiftninger 
løbende. Efter det første år stabiliserer træet sig og bliver mere rolig. 
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