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Skötsel och underhåll

Våra produkter i komposit kräver minimalt underhåll, 
oftast endast i form av regelbunden avspolning. Det 
är viktigt att poängtera att produkten är underhållsfri i 
den bemärkelsen att den inte behöver oljas eller slipas. 
Dock blir även en underhållsfri träkomposit smutsig av 
omgivningen och måste därför tvättas av. 

Regelbunden rengöring av produkterna rekommen-
deras. Även om ytan verkar ren är det viktigt att förhin-
dra att det byggs upp smuts av exempelvis pollen eller 
nedfall som finns naturligt i luften och som kan orsaka 
mögel.

Rengöring med vanligt milt rengöringsmedel för hus-
håll (diskmedel eller mild såpa) och vatten. Blanda 1 
dl rengöringsmedel med 1 liter ljummet vatten. Appli-
cera rengöringsmedlet med en tät borste med hårdare 
strån. Rengör hela däcket och spola sedan av med 
vatten ur trädgårdsslangen. Använd inte högtryckstvätt, 
då risken finns att rengöringsmedlet stänker ner andra 
detaljer runt däcket och kan orsaka fläckar på dessa.

Regelbunden rengöring

Naturlig mognad
Under de första månaderna efter installationen kan 
Green Planks produkter skifta något i färg. Påverkade 
av vädret kan brädorna få en något ljusare nyans och 
blekna i färgen med ca 8-10 procent. 

Precis som trägolv och andra golv, mognar brädorna 
lite de första 3-6 månaderna. Ojämn exponering av sol 
och andra väderfenomen, kan göra att trädäcket får en 
något onyanserad yta - färgskiftningar. Detta tillstånd 
är dock tillfälligt. Du kan förhindra en ojämn ljusexpo-
nering genom att se till att inte täcka ytan med mattor,  
möbler etc, under de första veckorna. 

Rengör trallen genom att borsta bort smuts eller skräp 
med en kvast med hårda borst (för att komma åt smut-
sen i trallens spår). För att få bort smuts kan mildare 
rengöringsmedel användas tillsammans med varmt 
vatten. 

Smuts och skräp

Mögel

Streck från färgkritor

Is och snö

Vattenfläckar

Använd rengöringsmedel för trä eller såpa.

Tösalt kan användas för att smälta snön. Snön eller 
isen har i sig själv ingen inverkan på produkten. Skölj 
bort överblivet salt när väderleken medger detta. 

En nyinstallerad trall i träkomposit har inte hunnit 
anpassa sig till sin nya miljö, vilket tar upp till 10-12 
veckor. Under denna period kan vattenfläckar upp-
komma på trallytan. Vattenfläckar är inte en skada 
utan en kombination av smuts, regnvatten/ dagg. Trä-
kompositen kommer från en fabriksmiljö och behöver 
anpassa sig till sin nya miljö. 

Fläckarna som kan uppkomma ligger på ytan på trä-
komposittrallen och är inget som tränger in i trallen. När 
produkten har anpassat sig kommer dessa märken inte 
att komma tillbaka annat än om produkten är smutsig 
och smutsen binds av t.ex. regnvatten/dagg eller om 
regnet innehåller mycket svaveloxider. 

Vattenfläckar tvättas bort med vanligt milt hus-
hållsrengöringsmedel (diskmedel eller mild såpa) och 
vatten. Följ instruktionerna under rubriken ”Regelbun-
den rengöring” där du kan läsa om hur man blandar 
rengöringsmedel och vatten samt hur man borstar och 
spolar rent tralldäcket. 

Olje- och vinfläckar
Olja och i vissa förekommande fall rödvin tränger in 
i ytan på träkompositen och ska därför skyndsamt 
torkas bort. Tvättas av med vanligt milt rengörings-
medel (såpa eller diskmedel) och vatten. Blanda 1 dl 
rengöringsmedel med 1 liter ljummet vatten. Applicera 
rengöringsmedlet med en tät borste med hårdare strån

 Om vin- eller oljefläckarna fortfarande är synliga när 
träkompositen har torkat, tas fläcken bort genom att 
man med sandpapper slipar bort fläcken i längdriktning. 
I de fall trallen legat länge och bleknat i solen, kommer 
ursprungsfärgen att visa sig. Denna kommer att blekna 
med tiden tills den får samma färg som övriga trallen. 

Fläckar av bläck
Fläckar av bläck kan vara bestående. Skrubba fläcken 
med varmt vatten uppblandat med milt rengöringsme-
del för att ljusa upp fläcken. Skölj noggrant. Använd 
inte klorin!

Streck efter färgkritor är vanligtvis permanenta. Försök 
få bort strecken genom att skrubba området med en 
mjuk borste med varmt vatten och milt rengöringsme-
del. 
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