
Ger silvergrått, hållbart trä.

Ett träskydd baserad på miljöanpassad kiselteknologi, 
utan biocider.  Används till tryckimpregnerat trä/furu.

TRÄSKYDDSSYSTEM
1+2+3

2 Skyddar 3 Förseglar1 Rengör



BIOkleens kiselteknologi (SiO2-formula) har en unik dubbel- 
verkande effekt som gör att träytan mineraliseras. Det innebär 
att medlet tränger in i träet och skapar ett långvarigt skydd för 
ditt trallgolv. 

DUBBELVERKANDE TEKNOLOGI!

BIOkleen Trallskydd eco
Träet blir vackert ljust silvergrått och får  
en ännu bättre motståndskraft mot svamp- 
angrepp och eld. 

BIOkleen Ytförsegling
Vatten- och smutsavvisning som hindrar fukt, 
sot och smuts att tränga in i träet.

BIOkleen Tralltvätt eco
Optimerad för att effektivt rengöra tryck- 
impregnerat trämaterial från sot och svår smuts.

BIOkleen Träskyddssystem 1+2+3
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Upp till 10års 
hållbarhet!



Behandlat trä blir mera hållbart och får en effektiv vatten- och smutsavvisning som 
gör det lättare att underhålla. Virket blir mer motståndskraftigt mot svampangrepp 
och får även ett förbättrat flamskydd. Upp till 10års hållbarhet. BIOkleens träskydds-
system 1+2+3 är speciellt lämpad för altangolv i tryckimpregnerat virke, bryggor mm. 

BIOkleens träskyddssystem 1+2+3 ger trä en vacker silvergrå yta 
med tiden. Din altan blir len och behaglig att gå på, för ännu fler 
barfotastunder.

NATURLIGT SILVERGRÅ NYANS

Vackert

silvergrått
trä!



Komponenterna i systemet bildar tillsammans en vattenavvisande barriär som är 
diffusionsöppen (ytan andas) och skyddar mot UV-strålning. De smuts- och vatten- 
avvisande egenskaperna gör altanen lättare att rengöra, den får mindre risk för ytlig 
påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.

EFFEKTIVT VATTENAVVISANDE 

Se filmen på hur du använder BIOkleens 
träskyddssytem 1+2+3 för bästa effekt 
och maximal hållbarhet!

Vattnet
pärlar sig
på träet

UTAN BEHANDLING MED BEHANDLING



Trallskydd eco

Tralltvätt eco

Det andra steget i BIOkleens träskydds- 
system är ett träskydd/impregnering baserat 
på miljöanpassad kiselteknologi, vatten- 
baserad och utan biocider. Träet blir vackert 
ljust silvergrått med tiden och får en ännu 
bättre hållbarhet. Produkten motverkar 
svampangrepp och ger ett förbättrat flam-
skydd. Används till tryckimpregnerat trä/furu. 

Se produktblad för mer information.

Det första steget i BIOkleens träskydds-
system. Produkten rengör effektivt tryck-
impregnerat trä från kraftig beläggning 
av smuts, sot och alger. Tralltvätt bryter 
inte ner materialet i förtid vilket är risken 
när man använder andra starka rengör- 
ingsmedel. Ger perfekt rent underlag för 
att sedan påbörja behandlingen med 
BIOkleens Trallskydd.

Se produktblad för mer information.

Förp: 1l   
Art. nr. 13710 
EAN: 7392664137103 
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l   
Art. nr. 13725 
EAN: 7392664137257 
Antal/låda: 4

Förp: 5l   
Art. nr. 13750 
EAN: 7392664137509 
Antal/låda: 3

Förp: 1l  
Art. nr. 19510 
EAN: 7392664195103 
Antal/låda: 6

Förp: 5l  
Art. nr. 19550 
EAN: 7392664195509 
Antal/låda: 3

ENKELT – EKONOMISKT – HÅLLBART
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Det tredje och sista steget i BIOkleens 
träskyddssystem är Ytförsegling. Ett lång- 
tidsverkande och förstärkande ytskydd 
som ger smuts- och vattenavvisande 
egenskaper, vilket gör altanen lättare att 
rengöra. Ytförseglingen skapar mindre risk 
för ytlig påväxt och mögel, samt minskar 
risken för sprickbildning. Komponenterna 
bildar en barriär som är diffusionsöppen 
(ytan andas) och skyddar mot UV-strålning.  

Se produktblad för mer information.

Ytförsegling

Underhåll med Trallschampo eco
För att trallen ska behålla sitt skydd 
och bevaras på bästa sätt rekommen-
deras underhållstvätt med BIOkleens 
Trallschampo. Trallschampot tar effektivt 
bort smuts som lägger sig uppepå trallen, 
men riskerar inte att förstöra ytskyddet. 
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Förp: 1l  
Art. nr. 13910 
EAN: 7392664139107 
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l  
Art. nr. 13903 
EAN: 7392664139039 
Antal/låda: 4

Förp: 5l  
Art. nr. 13950 
EAN: 7392664139503 
Antal/låda: 3

Förp: 1l  
Art. nr. 19410  
EAN: 7392664194106 
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l  
Art. nr. 19403  
EAN: 7392664194038 
Antal/låda: 4



TRALLTVÄTT ECO 
beroende på  
smutsighet

TRALLSKYDD ECO
per strykning,  
beroende på träslag

YTFÖRSEGLING 
per strykning

TRALLSCHAMPO ECO  
beroende på  
smutsighet

Åtgång 10m2 ca. 1l–2l ca. 1–2l ca. 1l ca. 0,2dl

Åtgång 30m2 ca. 3l–6l ca. 3–5l ca. 3l ca. 0,6dl

Åtgång 50m2 ca. 5l–10l  ca. 5–8l ca. 5l ca. 1dl

Rek. utetemp. 10–20°C 10–20°C 10–20°C 10–20°C

Rek. väder Molnigt Molnigt, uppehåll i 
minst ett dygn

Molnigt, uppehåll  
i minst ett dygn -

Tidsintervall  
vid påläggning

Blöt ytan, vänta 
ca 2–3 min, skura

Behandla 2 ggr  
med 4–6 tim  
mellan gångerna

Vänta 4–6 tim efter 
påläggning av  
Trallskydd

Blöt ytan, vänta 
ca 2–3 min, tvätta

Rek. 
arbetsredskap

Borste, högtryck med 
terassmunstycke Pensel,roller på skaft Pensel, roller på 

skaft Mjuk borste

Applicerings- 
metoder

Borste, lågtrycks- 
spruta, undvik dimma

Pensla/rolla,  
stryk ut Pensla/rolla, stryk ut Borste och  

lågtrycksspruta

Anmärkning Skydda glas och  
aluminium

Mindre åtgång vid 
andra påläggningen

Vid större  
trallgolv använd 
Trallschampo Ejektor

* Vid behandling av ny trall ska fuktkvoten understiga 20% innan påläggning av Trallskydd.

LATHUND VID BEHANDLING*

BIOKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175 , 567 24 Vaggeryd | Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd 
tel 0522-339 90 | www.biokleen.se

Följ oss på FB


