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THERMOWOOD – GRUNDMALET MED FARVEPIGMENTERET 

IMPRÆGNERINGSVÆSKE 

 
Tillykke med dit valg af thermowood – grundmalet med farvepigmenteret 

imprægneringsvæske. Vi anbefaler, du læser dette ved modtagelsen. 
 

Grundmalet med farvepigmenteret imprægneringsvæske 
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. Vælg laserede træbeskyttelse, hvis årestrukturen skal kunne ses. 
 

Både olie- og vandbaseret træbeskyttelse kan anvendes.  
 
Opbevaring 

Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden; placer dem på strøer og overdæk dem. 
 

Montering og slutmaling 
Thermowood tåler ikke direkte jordkontakt. Brædderne skæres til i de rette mål. Alle 
kappesnit males, så endetræet ikke optager fugt. Huller forbores. Anvend syrefaste 

rustfrie skurer der egner sig til træ 4,2x35-45 mm, Ø max. 8 mm, 2,2 stk. pr. m. 
Afstand mellem brædderne min. 6 mm. Afstand ved endesamlinger 1-2 mm.  

 
Følg anvisning iht. http://www.protrae.dk/media/montagevejledning-thermowood-
terrasse.pdf. Beklædningen monteres så alle skruehoveder ligger helt plant med 

træoverfladen. Efter montage slutmales hele fladen i henhold til ovennævnte 
anvisninger.  

 
Ved brædder med skjult montering (terrassebrædder) skal hele fladen ligeledes 
slutmales efter montage. 

 
Vedligehold 

Holdbarheden på træet afhænger af placeringen (N-S-Ø-V), og der vil derfor være 
forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes. Træværk, der vender stik syd, kræver 
ofte mest vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du ser træværket efter én gang årligt og 

renser det for snavs, insekter etc., der kan danne grobund for alge- og skimmelvækst. 
 

Alle behandlede træflader kræver vedligeholdende malebehandling med egnet 
træbeskyttelse efter 1-5 år – afhængig af placering og vejrliget. 
 

Sådan udfører du vedligeholdende malearbejde: Fjern løstsiddende maling med 
børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner. Skyl efter med rigeligt vand. Lad 

overfladen tørre og mal 1-2 gange. Temperaturen skal være 
min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.  
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