
Nyttan med Nitor Wood Care  
– naturlig kiselteknologi

Nitors träskyddssystem Wood Care är framtaget för 
användning på altaner, bryggor, pooldäck, trappor 
och liknande träytor utomhus. 

Produkterna bygger på avancerad kiselteknologi, fri 
från giftiga ämnen. Kislet går in och mineraliserar 
både träets insida och yta, på ett helt naturligt och 
skonsamt sätt.  Därigenom skapas ett kiselträ där 
möjligheterna till påväxt minskar. 

Inga biocider eller hälsoskadliga oljor ingår vilket 
annars är vanligt i liknande produkter. Tvärtom är 
produkterna inom Nitor Wood Care anpassade 
för minsta möjliga miljöpåverkan och märkta med 
Naturskyddsföreningens symbol Bra Miljöval (gäller 
f.n. ej Wood Sealer).

Fördelarna med Wood Care 
• Tar bort och skyddar mot påväxt av alger,  

mögel och svamp
• Ger god resistens mot både smuts och vatten
• Ingen mer träolja!
• Minskar det årliga underhållet  

– sparar både tid och pengar på sikt
• Ger en vacker silvergrå och behaglig yta att gå 

på, minimerar uppkomst av stickor och ojämnheter
• Förlänger livslängden på behandlade träytor
• Innehåller inga gifter ämnen – skonsam mot miljön

Nitor Wood Care – tre produkter 
som kompletterar varandra

Nitor Wood Cleaner  
Den unika tvättförmågan avlägsnar effektivt smuts, 
gamla oljerester,  alger, svampar och mögel. Pro-
dukten öppnar upp träfibrerna så att nästa steg i 
behandlingen med Wood Protection blir effektivare. 

Nitor Wood Protection
Ett effektivt träskydd för träytor utomhus. Bygger på 
kiselteknologi som tränger in i och mineraliserar 
träet. Därigenom skapas ett långsiktigt skydd mot 
smuts, vatten och påväxt av alger, mögel och svamp. 
Den behandlade ytan får ett visst brandskydd. 

Träytan blir behaglig att gå på och får efter någon 
månad en vacker silvergrå ton. Processen pågår 
sedan i 6-12 månader, beroende på träslag, dess 
ålder och skick, samt väder och vind. Träytor under 
tak och i konstant skugga grånar långsammare.
  
Nitor Wood Sealer 
Ett tillval för dig som vill ha ett extra skydd. Ger ett 
förseglande ytskydd som får vattnet att pärla sig på 
ytan. Wood Sealer är diffusionsöppen för att träet ska 
kunna andas på ett naturligt sätt. Den hjälper även 
till att skydda den underliggande behandlingen med 
Wood Cleaner och Wood Protection vilket gör att 
den totala behandlingen får en förlängd hållbarhet.

Vad och när kan du behandla med 
Nitor Wood Care? 

Allt virke bör ha varit utsatt för väder och vind över 
en vinter innan du behandlar med Nitor Wood Care, 
i synnerhet tryckimpregnerat virke. De flesta typer 
av trä anpassat för utomhusbruk kan behandlas. 
Behandla dock inte träytor inomhus eller i inglasade 
uterum. För mer info om behandling av olika träslag 
se www.nitor.se.

Bästa tiden för behandling är på våren fram till 
augusti då den relativa luftfuktigheten är som lägst, 
men behandlingen kan göras så länge vädret ger 
ett par tre dagars uppehåll och torktid. Behandla ej 
om det förväntas nederbörd de närmaste dagarna 
under eller direkt efter behandlingen. 
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Nitor Wood Care 

Wood Cleaner 
Wood Protection
Wood Sealer

    en del av Alfort & Cronholm
kundservice@nitor.se www.nitor.se
Tel: 08 - 80 21 60

Hur behandlar du med Nitor Wood Care?

     Du börjar med att göra rent med Wood Cleaner. 
Om altanen tidigare varit oljad, säkerställ att du fått 
bort all träolja innan du går vidare. Är du osäker kan 
du vänta några dagar. Finns det gammal olja kvar 
kommer den att tränga upp till ytan och då måste du 
upprepa tvätten.

     Behandla sedan ytan med två strykningar Wood  
Protection. Först en strykning som du låter torka 
innan du gör nästa strykning. 

     Vill du dessutom ha en vattenavvisande yta stryker 
du en gång med Wood Sealer på den torra ytan. Du 
är nu färdig med din Wood Care-behandling.

Om du året innan endast behandlat med Wood Clea-
ner och Wood Protection rekommenderar vi att du året 
efter tvättar av din altan med vatten och skurar med en 
mjuk borste. Efter att altanen torkat, gör en extra stryk-
ning med Wood Protection för att förstärka skyddet. Vill 
du dessutom ha en vattenavvisande yta kan du stryka 
med Wood Sealer. Oavsett om du enbart förstärker 
med Wood Protection eller även stryker med Wood 
Sealer är du nu klar med din behandling.

Viktigt att tänka på
För att din Wood Care-behandling ska ge full effekt är 
det viktigt att det inte regnar på den behandlade ytan 
under ett par dagar efter behandling så att det verkligen 
torkar in. Därefter mår ytan bara bra av både sol, vind 
och vatten.

En kort tid efter behandling med Nitor Wood Care 
kan en vit utfällning ske på delar av träytan. Detta är 
en helt naturlig utfällning av kisel som visar att ditt trä 
är mättat av behandlingen. Antingen tar du bort det 
med hjälp av vatten och en borste, eller så låter du 
väder och vind succesivt lösa upp det.

Fullständiga bruksanvisningar finns på produkterna 
samt på Nitor.se. Har du några frågor om Nitor Wood 
Care är du även varmt välkommen att kontakta vår 
kundservice.
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Nitor Wood Care finns i förpackningar om 1 och 4 liter.
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