
Produktdatablad
OneStep Kisel Träskydd

Produktbeskrivning

OneStep Kisel träskydd är en ytbehandling för trädäck, fasadpanel etc där man önskar en permanent
vacker silvergrå yta. Både obehandlat och tryckimpregnerat virke kan behandlas. OneStep Kisel är helt
transparent och består enbart av naturliga miljövänliga ämnen. Genom behandling bildas en “jämnare” yta
där kiselpartiklar bildar en sköld som på ett avgörande sätt förbättrar ytans smutsavvisande egenskaper
och kraftigt minskar såväl påväxter och annan “smuts” på ytan. Den patenterade teknologin från Prebona
skiljer sig avsevärt från andra kiselbehandlingar på marknaden då den inte är vattenlöslig (ej regnar bort)
och därmed kommer �nnas kvar i materialet under överskådlig tid.

Trä behandlat med Onestep Kisel grånar successivt och avgörande är mängden UV-ljus från solen i
kombination med regn. Processen startar efter några veckor men tar ofta något år för nytt trä och betydligt
längre tid i skuggpartier eller ytor som ej utsätts alls för solens strålar. Ett äldre ex trädäck som tvättas eller
slipas och sen behandlas med OneStep Kisel grånar betydligt snabbare.

Behandling

Före behandling med OneStep Kisel träskydd skall ytor vara rengjorda och torra. Tänk på att en yta som
redan grånat och ej upplevs som “vacker” ej kommer förändra utseende efter behandling. Ytan ska vara
“trären” innan behandling startar. Temperaturen bör vara över tio grader och ytan ordentligt torr. Appliceras
med lågtrycksspruta eller pensel utan att rinna. Produkten är färdig för behandling och får ej spädas etc.

OneStep Kisel är transparent och missfärgar ej omkringliggande ytor. Dock ska man vara försiktig vid ex
glaspartier. Åtgången är ca 1 liter per 10 kvadratmeter för tryckimpregnerat virke medan åtgången är
större för mer mer absorberande trätyper typ furu eller gran. En behandling räcker men ytan blir “jämnare”
vid �er behandlingar. Är ytan ordentligt torr innan behandling är torktiden under en timme. Förvaras alltid
i plusgrader. Kan förvaras i två år.

Ytspecialisten i Skandinavien AB • Långeväg 244 • 23691 Höllviken • www.ytskyddet.se

Uppdaterad 2022-11-06



Produktdatablad
OneStep Kisel Träskydd

Ytspecialisten i Skandinavien AB • Långeväg 244 • 23691 Höllviken • www.ytskyddet.se

Uppdaterad 2022-11-06

Miljö & säkerhet

OneStep Kisel är en miljövänlig produkt som består av enbart naturliga ämnen i form av kiselpartiklar och
vatten. OneStep Kisel är svagt alkaliskt och vi rekommenderar att undvika direkt inandning och skydda ögon
och hud om ni ex behandlar fasadpanel. Undvik blåsiga dagar om möjligt för behandling (trädäck ej lika
känsligt). Skölj med vatten vid exponering. Rester av produkt lämnas till lokal miljöstation.

OneStep Kisel Träskydd är bedömd och rekommenderad som en bra produkt enligt SundaHus, en
hållbarhetsstandard utvecklad för att möta fastighetsbranschens ökade miljökrav på produkter och
material.

Underhåll & �iskritning

OneStep Kisel förenklar underhåll och gör rengöring enklare. Men även om ytan är jämnare och mer
smutsavvisande innehåller den inga kemikalier som tar död på levande organismer. Dock medför den
“förstenade” ytan att näring saknas för olika typer av påväxter. Av den anledningen blir det betydligt
enklare att framåt vårkanten med enbart varmvatten och borste städa rent de partier där ytliga
beläggningar kan ha bildats. Låt gärna trädäcket torkat först innan rengöring. En hård borste på ett mjukt
trädäck kan innebära att man rent mekaniskt sliter loss översta �berlagret där kiselstrukturen sitter. Skulle
ytan på något parti se “trären” ut efter städning och grånaden har försvunnit kan det vara bra att göra en
extra behandling på dessa partier.

En naturlig process som innebär att cellulosa�brer släpper från träytan kallas för �iskritning. Normalt sett
minskar/eliminerar ytbehandling uppkomsten av �iskritning men det kan ändå förekomma på trädäck. Solens
ljus bryter ner ligninet på ytan (som fungerar som ett lim för träets �brer) och efter en blöt höst/vinter kan
detta resultera i ett vitt ludd (trä�ber) som ligger på ytan. Vänta tills träet är riktigt torrt och borsta därefter
bort luddet. Har det bildats stora mängder kan det vara bra att behandla träet en gång till efter att all ludd
är bortsopat.


