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Sibirisk lærk

Pleje og vedligehold

OVERFLADEBEHANDLING OG PLEJE

REVNER

Wimex anbefaler, at man overfladebehandler Sibiriske lærk inden ibrugtagelse. Dels for at forlænge træets levetid, men også
for at sikre en ensartet patinering. Brædderne grundes på alle 4
sider med en trægrunder. Derefter en behandling før opsætning
med en pigmenteret træbeskyttelse og en behandling efter
opsætning, for at beholde den naturlige glød.

Sibirisk lærk kan have / få små spændingsrevner. Disse er normalt ikke bredere end 2 mm og er ikke begrænset i længden.
Revner i overfladebehandling er en naturlig forekomst i træ, og
er ikke reklamationsberettiget. Overfladen på korrekt installerede brædder kvælder og krymper hurtigere end dens kerne
- dette forårsager disse revner under krympeprocessen. På
grund af vækstforholdene af træerne, vil nogle brædder have
flere spændinger end andre.

Som de fleste andre træsorter skal Sibirisk lærk vedligeholdes.
Hvor ofte Sibirisk lærk bør genbehandles er afhængig af hvor
udsat træbeklædningen er.
Sibirisk lærk, som udsættes for sol og regn i meget begrænset
omfang, kan stå i flere år uden en genbehandling, mens en åben
terrasse kræver mere vedligehold - det kan være årligt.
Ved genbehandling afvaskes træet først for snavs eller alger
med husrens eller algefjerner, efter producentens anvisning,
inden en ny behandling med pigmenteret træbeskyttelse. Evt.
overfladeskimmel kan afrenses med trærens.

Regelmæssig oliering kan hjælpe med at minimere forekomsten
af revner i overfladen.
Ende revner kan mindskes ved at påføre en voks på enderne af
brædderne inden montage. Vær forsigtig med at overskydende
voks ikke bliver påført overfladen, da dette kan misfarve det
berørte område.

Det anbefales at man efterser og rengør sit træværk minimum
en gang om året og fjerner eventuelt mos, snavs og lign.

SKIMMEL
Sibirisk Lærk bør altid behandles med et skimmelhæmmende
produkt på alle 4 sider inden montage.
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