
  

Efterbehandling 
Du kan vælge at efterbehandle dit træ med en af disse muligheder: 

 
Malet (grund- og topmalet) 

Protræ har eget maleri og tilbyder miljørigtig malet træ i den farve, du ønsker. Malet beklædning er 

grundmalet fire sider og topmalet på tre. Det har den fordel, at du efter montering kan nøjes med en let 

gang slutmaling eller evt. pletmaling for at dække sømhuller og tilskæringer. Læs mere i vores 

brugervejledning. Den industrielle påføring af maling giver en dybdeindtrængende effekt og forhindrer 

råd og svamp i at få fat. Den industrimalede beklædning har minimalt behov for vedligeholdelse og vil 

fremstå flot i mange år. Vi kan male dit træværk i alle NCS og alle RAL farver. Efter montering af 

formalet træ vil overfladen efterfølgende synes ensartet, når træet pga. vejrliget naturligt arbejder. Der 

vil ikke fremstå lyse striber, som man ofte ser ved træværk, der først er malet efter montage. 

 

 

Malet (grundmalet) 

Træ grundmalet 4 sider (uden topmaling). Den industrielle påføring af grundmaling giver en 

dybdeindtrængende effekt og forhindrer råd og svamp i at få fat. Efter montage skal brædderne straks 

efterbehandles med træbeskyttelse fra anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl. 

Både olie- og vandbaseret træbeskyttelse kan anvendes. Der vil ikke fremstå lyse striber, som man ofte 

ser ved træværk, der først er malet efter montage. 

  

 

Malet i alle NCS og RAL farver 

Protræ tilbyder malet træ i alle NCS og RAL farver. Der henvises til beskrivelse af grund- og topmalet 

samt grundmalet træ ovenfor. 

 

 

Trykimprægneret 

Trykimprægneret træ har gennemgået en imprægneringsproces, som forlænger træets holdbarhed. 

Processen gør træet mere modstandsdygtigt overfor angreb af råd, svamp og insekter. Det er den mest 

effektive form for kemisk træbeskyttelse mod biologisk nedbrydning. Efter trykimprægnering fremstår 

træet grønt. Træet kommer i lukkede kamre, der ved hjælp af vakuum tømmes for fugt og luft. Der 

fyldes efterfølgende imprægneringsvæske i kammeret og de aktive stoffer mod råd og svamp presses 

ind i træet under tryk. Der anvendes oftest fyr, der velegner sig pga. stor andel af 

splint. Trykimprægneret træ skal overholde de europæiske standarder. Vores træ trykimprægneres 

industrielt efter de regler, der er udarbejdet af Nordisk Træbeskyttelses Råd (NTR), som definerer de 

nordiske træbeskyttelsesniveauer inden for rammen af de europæiske standarder DS/EN 351-1. 

  

Vi henviser til Træinformations ’Den lille grønne’ som giver dig vigtig viden om trykimprægneret træ. 

 

 

 

 

http://testarea.protrae.com/media/montage-og-vedligehold/brugervejledning.pdf
http://www.e-pages.dk/traeinfo/50/


  

Lud- og lud/voksbehandlet 

Fra vores maleri tilbyder vi lud og lud/voks behandling af vores loft- og vægpaneler.  

 Lud - En ludbehandling hæmmer den naturlige gulningsproces på brædder af nåletræ og giver 

en lysere overflade.  

 Lud/voks - En lud/voks behandling giver brædderne en ensartet og lys overflade. Lud/voks 

behandlingen er med til at begrænse optagelse af solens UV-stråler og reducerer træets 

naturlige gulning. Voksbehandlingen giver en mere glat og rengøringsvenlig overflade.  

Ludbehandlet træ kræver ikke efterbehandling, men vi anbefaler jævnlig rengøring ved at støvsuge 

loft/væg (brug mundstykke med blød børste). Ved snavs kan det tørres bort med en fugtig klud. Det er 

dog muligt at genbehandle brædderne, hvis man vurderer, der er behov efter nogle år. De vil blive mere 

lyse end det oprindelige produkt. 

 

 

Grundmalet med farvepigmenteret imprægneringsvæske 

Fra vores maleri tilbyder vi grundmaling med farvepigmenteret imprægneringsvæske i 3 farvevarianter - 

sort / grå / brun. Farverne er ikke dækkende men laserende, så du kan se årestrukturen igennem. Den 

industrielle påføring af imprægneringsvæsken giver en dybdeindtrængende effekt og forhindrer råd og 

svamp i at få fat. Efter montage skal brædderne straks efterbehandles med træbeskyttelse fra 

anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl. Både olie- og vandbaseret træbeskyttelse 

kan anvendes. 

 

 

Sprøjtelakeret 

Protræ samarbeder med Mega Overfladeteknik som sikrer rette kvalitet på vores sprøjtelakerede 

profiler (oftest indvendige lister). Profilerne er behandlet med syrehærdende maling, som giver den 

pæneste og mest holdbare overflade. Den industrielle påføring giver en ensartet overflade og kan 

vedligeholdes med både vand- og olieholdig maling. Husk altid at slibe overfladen inden påføring af ny 

maling. 

  

Har du specielt ønske om begrænsning af knastgennemtrængning (som med tiden er uundgåeligt) 

bliver der lagt en klar PU lak i bunden, derefter grund- og topmaling. Den klare PU gør, at knasterne er 

længere om at gulne da der ikke er nogle farvepigmenter, de kan gå i forbindelse med. Oftest (og efter 

kundeønske) laver vi dog vores lister i fyr listekvalitet (A1 sortering), som er fri for knaster. 

 

 

Brandimprægneret 

Brandimprægneret træ imprægneres ved tryk. Via tryk trænger brandvæsken ind i træet. Trykniveau og 

tid afhænger af den prøvning, der ønskes. Brandimprægnering er ikke en imprægneringsform, der 

beskytter mod hverken skimmel, råd eller svamp, vi anbefaler derfor ved udvendig anvendelse som ved 

alt andet træ altid en efterbehandling. Fyrretræ imprægneres efter DS/INSTA 412 og ISO 5657 (kl. 1 

beklædning / kl. A-materiale). Gran imprægneres efter EN13501-1:2007 (B,s1d0). 


