Sattrupvej 2
8752 Østbirk
Tlf. +45 7578 1224
Fax +45 7578 1216
Bank: 9211-4564813759
www.jh-trio.dk
E-mail: info@jh-trio.dk
CVR 28 67 31 67
side 1 af 1

Vedligeholdelse af malede/mahogny vinduer og døre.
Vedligeholdelse af mahogny vinduer og døre.
Fra fabrikken er elementerne olieret med Super Secu Trægrunder 011-38 Redwood.
Efter montering skal elementerne behandles med en af følgende behandlinger
Ikke filmdannende oliebehandling
A. Super Secu Træolie type 3-19 Mahogny
B. Super Secu Træolie type 3-38 Redwood, kan evt. blandes med
Super Secu Træolie type 3-15 farveløs. Blandes 1-1 for at elementer ikke bliver for mørke
C. Remmers Aidol Træbeskyttelses-creme. Ikke filmdannende lasur creme til udendørs behandling

Alternativ, filmdannende oliebehandling
D. Super Secu Finish Træolie type 4-38, blandes med Super Secu Finish Træolie type 4-15 farveløs.
Blandes 1-1 for at elementer ikke bliver for mørke
OBS: Det er yderst påkrævet at frisede fyldninger og pladedøre vedvarende får rigeligt med olie.
Hvis elementerne har fået olie indenfor de sidste 2-3 år, er det nok at behandle med en af ovennævnte behandlinger.

Gammel og slidt overflade:
Hvis elementerne er meget blakkede-uens i farven, eller det er meget længe siden, de har fået olie gøres følgende:
1.
2.
3.
4.

Let slibning med sandpapir.
Løse partikler afbørstes.
Påføring af Larco Secu 011-219 eller 011-238
Når overfladen er tør påføres en af ovennævnte oliebehandlinger

Ved tørslibning anvendes sandpapir med grovhed 120-150
Produkterne kan købes hos: JH-Trio Vinduer og Døre A/S. Sattrupvej 2. 8752 Østbirk
JH-Tømrer og Snedker A/S. Havnevej 14. Snaptun

Tlf.: 75 78 12 24
Tlf.: 75 68 32 65

Malede overflader:
Fra fabrikken er vore malede elementer grundet og færdigbehandlet med vandbaseret maling.
Ved evt. senere udbedring/opfriskning kan der benyttes vandbaseret maling.
Løbende vedligeholdelse kan ske med Remmers Aidol Plejesæt
Glas:
Efter modtagelse af jeres nye vinduer/døre fjernes mærkater fra glasset hurtigst mulig,
hvorefter glasset pudses for at fjerne evt. limrester fra mærkater.
Hængsler og øvrige bevægelige dele skal smøres ca. 1 gang om året.
Er ovenstående ikke overholdt bortfalder garantien.
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