
Tack för ditt val av OneStep Kisel

Genom kiselbehandling av trä, såväl obehandlat som tryckimpregnerat, skapas en tunn ”förstening”

och förtätning av träytan vilket innebär klart förbättrade egenskaper för smutsavvisning och att ytan

torkar snabbare vilket försvårar för påväxter att få fäste. OneStep kisel har överlägsen hållbarhet då

det inte är vattenlösligt och kommer därför sitta kvar i träytan under överskådlig tid. Enkel behandling

i ett steg och då preparatet är transparent finns ingen risk på missfärgning på omkringliggande ytor

vid applicering.

OneStep Kisel är en helt transparent behandling som genom exponering av solens strålar skapar den

grå träytan. På ytor som inte utsätts för direkt solljus tar processen mycket längre tid. Allt trä som

åldras blir dock grått till slut så det handlar mer om att ha tålamod. Även om ytan ej grånat så

kommer den ha samma positiva egenskaper.

Ett nytt tryckimpregnerat trädäck kan behandlas efter några månaders torkning. Viktigt att ”döda av”

ytan med någon form av algmedel eller ogräsättika innan behandling. Var noga med att skölja av alla

kemikalier. Låt torka ordentligt (fuktkvoten ska vara under 18 % men en tumregel är att vänta några

dagar efter tvätt innan behandlingen tar vid). Icke tryckimpregnerat virke behandlas omgående.

På äldre trädäck är det viktigt att ytan är ”trären” innan behandling sker. Ett äldre trädäck som grånat

och som kanske tidigare varit behandlat med ex olja måste tvättas noga så att all smuts, påväxter och

tidigare behandlingar avlägsnas. Detta kallar vi trärent. Vid Rengöring av ett äldre trädäck

rekommenderar vi maskintvätt med roterande borstar ex Kärcher PCL4 (prisvärd maskin som även

senare kan användas för underhållstvätt och för andra ytor typ sten) som med vattenslangen

tillkopplad på ett för träet skonsamt och effektivt sätt rengör på djupet och i de flesta fallen med

enbart vatten får bort all ytbeläggning så att en ”trären” yta uppnås. Vissa färgbutiker hyr även ut en

maskin från Bona som vi varmt kan rekommendera. Det går naturligtvis även att med hård borste ,

och ett frätande medel (terrasstvätt) uppnå samma resultat. Efter rengöring är det viktigt att ytan

torkar ordentligt i några dagar innan behandling sker. Ett extremt smutsigt trädäck kan behöva

förbehandlas med frätande medel (terrasstvätt) innan maskintvätt tar vid. Vissa äldre trädäck kan

vara så hårt nedsmutsade att enbart slipning kan åstadkomma en ”trären” yta.



Produkten är färdig för användning och appliceras med lågtrycksspruta eller pensel. Temperaturen

bör vara minst 8-10 grader innan behandling sker. Ytan ska mättas men inte rinna. Beräknad åtgång är

ca en liter på 8-10 kvm beroende på ytans täthet/ jämnhet.

Efter behandling är torktiden ca 1 timme. Torktiden varierar beroende på temperatur och fuktighet.

OneStep Kisel bildar en smutsavvisande yta som blir enkel att underhålla. Vår erfarenhet är att ett

trädäck byggt enligt konstens alla regler (dvs luftat undertill och bra mellanrum mellan brädorna)

håller sig fint året om. Dock kan det naturligtvis förekomma ytliga påväxter i närheten av växtlighet

eller i skuggiga partier som under lång tid haft svårt att torka ut. Vi brukar rekommendera

underhållstvätt med varmvatten och hård borste där det behövs. För att göra det ännu enklare kan

man naturligtvis använda maskin för att underlätta arbetet. Återigen kan vi rekommendera ex Kärcher

PCL4 som med roterande borstar och inkopplat vatten enkelt och snabbt städar av trädäcket. Utan

behov av kemikalier. Går naturligtvis bra även med terrasstvätt till högtryckstvätten. Spola dock aldrig

direkt med högtryckstvätten på brädorna. Kan lätt riva upp översta fiberlagret på träytan.

Skulle ni upptäcka att träytan efter underhållstvätt blivit trären på vissa delar så har träfibrer släppt

från ytan och därmed har även kiselbehandligen försvunnit just där. Då är det bra att komplettera

behandlingen på dessa trärena ytor. Undvik frätande medel till underhållstvätt. Kan riva upp översta

fiberlagret i träet och därmed riskera att även kiselbehandlingen nöts bort.

Fliskritning – en naturlig process som innebär att cellulosafibrer släpper från träytan. Normalt sett

minskar all ytbehandling uppkomsten av fliskritning men det kan ändå förekomma. Solens ljus bryter

ner ligninet på ytan (som fungerar som ett lim för träets fibrer) och efter en blöt höst/vinter kan detta

resultera i ett vitt ludd (träfiber) 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 bortsopad. Om trädäcket var snyggt grånat tidigare och det efter vintern visar tecken på

fliskritning och ni ser att trärena partier blivit synliga så rekommenderar vi att ni behandlar dessa

trärena partier med OneStep Kisel igen. Fliskritningen minskar kraftigt med tiden.

Tänk på att förvara OneStep Kisel i plusgrader. Förvaring i minusgrader leder till att
produkten blir förstörd.


