
SAGA WOOD DRIFT & VEDLIGEHOLD 



Saga Wood er udviklet med en målsætning om at være det optimale Svanemærkede 
terrasse og beklædningsgulv med tanke på eksklusivt udseende, lang holdbarhed og minimal 
vedligeholdelse.

Gennem mange års forskning og udvikling har Saga Wood gennemgået flere 
kvalitetshævende processer baseret på naturens egne ressourcer.

- Udvalgt træ af høj kvalitet
- Varmebehandling
- Træbeskyttelse med raffi neret linolie

Saga Wood er produceret baseret på PEFC Certificeret træ og er mærket med SVANEN 
som også hedder Nordic Ecolabel. Vi har gennem vores måde at behandle træet på, ikke 
tilført skadelige imprægneringsstoffer af nogen art. 

Vi tror på miljøet og at ansvarlige forbrugere kan gøre en forskel ved at vælge rigtigt. 
Produktet er således helt “grønt” og tilfredsstiller kravene til Svanemærket.



Vedligehold og overfladebehandling
Brochuren vejleder om den optimale vedligeholdelse
og overfladebehandling af Saga Wood. Følges disse 
anvisninger, sikres et smukt og varigt produkt med 
lav vedligehold i mange år fremover.

Den generelle opfordring til overfladebehandling 
er, at følge producenternes anvisninger på 
de enkelte produkter. Inden påføring af et 
overfladebehandlingsprodukt er det vigtigt at
rengøre overfl aden. I handlen findes en række 
rensemidler specielt udviklet til disse formål. Er der 
løse træfibre børstes eller slibes disse væk.

Vejret spiller en rolle
Når der overfladebehandles er det vigtigt at indpasse 
sig klimaet. Generelt skal døgntemperaturen være 
højere end 5º, luftfugtigheden må ikke overstige 80% og 
træfugtigheden skal
ikke overstige 16%.

Det kan ikke anbefales at male i direkte solskin, da 
træbeskyttelsen således tørrer op, inden den trænger 
ordentligt ind i træet.

Husk også at male endetræet hvor træet saves op eller skruehuller der åbner træet, 
da det er et udsat område med stor opfugtning

Hyppighed af vedligeholdelse
Saga-imprægneringen er en behandling, der trænger op til 10mm ind i træet. Træet er derfor godt beskyttet, men 
med tiden skal det genbehandles. Saga Termobehandlet træ er måske den type træ på markedet, som er nemmest at 
vedligeholde. Umiddelbart efter montage af terasse eller facade er det en klar fordel at behandle overfladen med en 
gang olie for at lukke alle huller og tilskæringer. Dette skal se senest et år efter montage. For at fjerne alger og bakterier, 
anbefaler vi, at man behandler træet med Saga Husrens om foråret, før møblerne sættes ud og om efteråret, når 
møblerne tages ind. Det tager cirka 15 minutter for 50 m2. Hvis man ønsker at beholde det eksklusive udseende, farve 
og glød i terrasse- eller facadetræet, anbefaler vi, at man giver terrassen Saga Olie hvert 2. til 3. år. Jo hyppigere man 
giver terrassen olie, jo mindre skal man påføre. Det er vigtigt at overskydende olie som ikke er trukket ind efter 15-20 
min. tørres væk med en klud.

Det er vigtigt at afvaskningen begyndes nedefra og opefter for at undgå striber i
resultatet. Overfladen, hvor rensevandet løber ned af, skal være 100% våd.

TIPS!
Terrasser, lavet af træ fra Saga Wood, skal efterolieres efter et år, for at bevare optimal udseende. 

Det samme anbefales for facadebeklædning.

Vi har løst meget, men ikke naturens gang. 
For at vedligeholde Saga produkter bør de efterses, rengøres og olies fra tid til anden. 
Denne brochure har til formål at guide dig bedst muligt gennem processen og give overblik over 
regelmæsigheden.



VEDLIGEHOLD AF TERRASSEBRÆDDER
Den samlede levetid for brædder øges betydeligt ved hyppig vedligehold.

Besigtigelsesanvisning:
• Brædderne besigtiges visuelt

Fremgangsmåde til vedligeholdelsesanvisning af terrassebrædder:
• At afrense med en stiv kost
• At spule med en blød stråle
• At påføre Saga husrens blandet med vand
• At Saga-olien påføres efter forskrifterne

Besigtigelsesaktiviteter:
Terrassebrædder

• Tidspunkt for første besigtigelse: 1 år efter overtagelse af bygning
• Besigtigelsesinterval: Efter behov, dog minimum hvert 5. år
• Mængde: 100%
• Hvem der skal udføre besigtigelsen: Driftspersonale

Vedligeholdelsesaktiviteter:
Terrassebrædder

• Tidspunkt for første vedligeholdelse: Senest 1 år efter lægning
• Vedligeholdelsesinterval: Efter behov, vi anbefaler min. hvert 5 år.
• Mængde: 100 %
• Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Driftpersonale
• Vedligeholdelsesanvisning: Afvaskning med vand kan foretages efter behov

Udskiftningsaktiviteter:
Terrassebrædder

• Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadigelse
• Udskiftningsinterval: Ved beskadigelse
• Mængde: Den beskadigede del udskiftes
• Hvem der skal udføre udskiftningen: Tømrer

Vær opmærksom på at hvert enkelt tilfælde har specifikke behov. 
Træet bør regelmæssigt anskues for at se om en ny oliering er nødvendig. 
Intervaller er vejledende og bør efterleves efter træets behov.

DRIFT & VEDLIGEHOLD
        AF TERRASSEBRÆDDER I SAGA WOOD



VEDLIGEHOLD AF FACADEBEKLÆDNING
Den samlede levetid for brædder øges betydeligt ved hyppig vedligehold.

Besigtigelsesanvisning:
• Brædderne besigtiges visuelt

Fremgangsmåde til vedligeholdelsesanvisning af terrassebrædder:
• At afrense med en stiv kost
• At spule med en blød stråle
• At påføre husrens (Wolfs Husrens) blandet med vand
• At Saga-olien påføres efter forskrifterne

Besigtigelsesaktiviteter:
Udvendig beklædning

• Tidspunkt for første besigtigelse: 1 år efter overtagelse af bygning
• Besigtigelsesinterval: Hvert 5. år
• Mængde: 100%
• Hvem der skal udføre besigtigelsen: Driftspersonale

Vedligeholdelsesaktiviteter:
Udvendig beklædning

• Tidspunkt for første vedligeholdelse: Senest 1 år efter montering
• Vedligeholdelsesinterval: Efter behov, vi anbefaler min. hvert 5 år.
•  Mængde: 100 %
• Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Driftpersonale
•  Vedligeholdelsesanvisning: http://sagawood.dk/vedligeholdelse

Udskiftningsaktiviteter:
Saga Wood Beklædning

• Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadigelse
•  Udskiftningsinterval: Ved beskadigelse
• Mængde: Den beskadigede del udskiftes
• Hvem der skal udføre udskiftningen: Tømrer

Vær opmærksom på at hvert enkelt tilfælde har specifikke behov. 
Træet bør regelmæssigt anskues for at se om en ny oliering er nødvendig. 
Intervaller er vejledende og bør efterleves efter træets behov.

DRIFT & VEDLIGEHOLD
        AF UDVENDIGE OVERFLADER BEKLÆDT MED SAGA WOOD



Saga Trærens
Mod grønne belægninger og bakterier. Kan benyttes på de fleste underlag til at fjerne og 
beskytte overfladen. Påføres med vandkande eller sprøjte og lad det tørre!

Fjern alt løst snavs og skidt før behandling. Skrubning af overfladen er ikke nødvendig. Skal 
ikke skylles efter. Trærens er langtidsvirkende og efter 1-4 dages indvirkningstid, vil naturen 
ved hjælp af regn og vind sørge for en ren overflade.

Brugsområder: Specielt udviklet til Saga Terrassegulv, læhegn, havemøbler, udvendige paneler, 
stakit mm. Kan også bruges på materialer som mursten, sten, fl iser, plast og malede overfl ader. 
Lav en prøve på et lille område, før du starter behandlingen.

Saga Olie
Raffineret Saga Olie til regelmæssig vedligehold af Saga Wood og andet Saga-behandlet træ 
samt behandling af snitflader ved montering.

Brugsområde: Træet rengøres for støv og smuds. Nyt og behandlet træ neutraliseres med 
Saga Trærens. Omrøres før påføring. Olien påføres i et meget tyndt lag med pensel på rent 
og tørt underlag. Ved for tyk påføring vil tørretiden forlænges og der kan opstå ujævnheder. 
Overskydende olie tørres umiddelbart væk med en tør klud (ved påføring skal olien trække 
hurtigt ind og der må IKKE være blanke felter efter 15-20 minutter). Ved normalt vedligehold 
er 1 påføring tilstrækkelig. Tørretid ved middeltemperatur 15º er ca. 24 t. Overfladen må 
ikke belastes før underlaget er helt tørt, men regnvejr efter olien er trukket ind, skader ikke 
behandlingen.

DRIFT & VEDLIGEHOLD
        Behandlingsprodukter




