
 

 Pinotex Terrasseolie og terrasser af lærk 
 

Generelt anbefaler vi følgende behandling på terrasser af lærk: 

 

Ny 

Lærk er fra naturens side hårdt, og ikke specielt sugende. Det anbefales derfor altid at man 

sliber sin lærketræsterrasse inden oliebehandling for at opnå optimal vedhæftning og 

holdbarhed af behandlingen. 

 

1. Lærketræet vaskes grundigt med BioClean / Pinotex Trærens. Brug hertil en skure-

børste. Lad BioClean / Pinotex Trærens virke i ca. 15 minutter og eftervask så 

lærketræet med skurebørste og rigelige mængder af rent vand. 

 

2. Når træet er tørt, det vil sige under 18 % træfugtighed, påføres Pinotex Terrasseolie i 

farven i den ønskede kulør. Påfør olien vådt i vådt*.  

 

 

Almindelig genbehandling 

 

1. Lærketræet vaskes grundigt med BioClean / Pinotex Trærens. Brug hertil en 

skurebørste. Lad BioClean / Pinotex Trærens virke i ca. 15 minutter og eftervask så 

Lærketræet med skurebørste og rigelige mængder af rent vand. 

 

2. Når træet er tørt, det vil sige under 18 % træfugtighed, påføres Pinotex Terrasseolie i 

farven i den ønskede kulør. Påfør olien vådt i vådt*.  

 

Ældre – tidligere behandlet, eventuelt misvedligeholdt 

 

1. Overfladen maskinslibes grundigt til rent, frisk og bæredygtigt flade. 

 

2. Lærketræet vaskes grundigt med BioClean / Pinotex Trærens. Brug hertil en 

skurebørste. Lad BioClean / Pinotex Trærens virke i ca. 15 minutter og eftervask så 

lærketræet med skurebørste og rigelige mængde af rent vand. 
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3. Når træet er tørt, det vil sige under 18 % træfugtighed, påføres Pinotex Terrasseolie i 

farven i den ønskede kulør. Påfør olien vådt i vådt*.  

 

Almindeligt vedligehold. 

 

Da terrasser af Lærketræ og Sibirisk Lærk generelt er mere modtagelig over for 

skimmelangreb – iht. www.Trae.dk – anbefales det at vaske terrassen med Sadolin Husrens 1-

2 gange om året. Sadolin Husrens misfarver ikke, og kan derfor påføres med sprøjte eller 

pensel for derefter sidde virksom så længe som vejret tillader. 

Vær opmærksom på, at der i tidens løb kan blive nuanceforskelle på det Lærketræ som ligger 

mest i skygge i forhold til det Lærketræ, som er mest udsat for sol. 

 

*Påføring vådt-i-vådt: 

 

Formålet med påføringen vådt-i-vådt er, at træet bliver mættet helt med olie og fyldt med 

pigment.  

 

1. Påfør olien i et fyldigt lag, og lad den suge ind i træet. 

2. Efter 20-25 minutter påføres olie igen, og evt. overskydende olie fordeles ud. 

3. Hvis der stadig er ”udtørrede” områder efter yderligere 20-25 minutter gentages trin 2, 

ellers trin 4. 

4. Aftør grundigt overskydende olie med en fnugfri klude så overfladen står mættet, men 

ikke blank, brug evt. en gulvpolermaskine til større arealer. 
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