
Behandlet 
kledning



Systembehandlet kledning 
fra Slaatto Sag & Høvleri AS

Den utvendige kledningens viktigste oppgave 

er å beskytte mot vær og vind. Med våre 

system behandlinger kan du få kvalitets-

kledning med optimal beskyttelse mot råte, 

sopp og klima påvirkninger.

Behandlet kledning – enklere og bedre

Vår overfl atebehandling 
gir mange fordeler:

• Påføres tørt friskt virke

• Bedre stabilitet

•  Påføres under kontrollerte, optimale forhold

• Ensartet behandling

• God vedheft

• Lang holdbarhet

• Ingen krympestriper

• Kostnadsbesparende

For å bevare kledningens kvalitet er 
det viktig med et godt vedlikehold. 
Behovet for vedlikehold vil variere 
med de klimatiske forholdene. 

•  Kontroller kledningen regelmessig.
•  Skader i treverket eller i malingsoverfl ate 

bør utbedres snarest. 
•  Vær nøye med utførelsen og bruk 

kun anerkjente malingsprodukter. 
Da vil våre systembehandlede 
kledninger vare i generasjoner.
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Råtebehandling
TEKNOL AQUA 1410 er fargeløs og beskytter treet mot
råtesopp spesielt og er miljøvennlig og tungmetallfri. 
Må påføres som første strøk. Produktet er godkjent og 
tilfredsstiller EU- kravene EN113 mot råte og EN 152 mot 
overfl atesopper, mugg og blåved. I tillegg er råte-
beskyttelsen i samsvar med EU’s biocid direktiv (BPD) 
og EUs kjemikalielovgivning REACH.

Råtebehandling + grunning i ett produkt
AQUAPRIMER 2907-02 er en transparent råtebeskyttelse 
og grunning med dokumenterte egenskaper til bruk på 
kledning, og annet utvendig tre. Produktet er godkjent og 
tilfredsstiller EU-kravene EN113 mot råte og EN 152 mot 
overfl atesopper, mugg og blåved. I tillegg er Kombi-
grunning 2907-02 i samsvar med EU’s biociddirektiv (BPD) 
og EUs kjemikalielovgivning REACH.

Grunning, dekkende
TEKNOL 2881 er en pigmentert, dekkende alkyd/akryl-
grunning som sikrer god inntrengning i treet, og er en god 
beskyttelse mot overfl atesopp. Den gir en værbestandig 
beskyttelse og sikrer god vedheft til videre behandling. 
Påføres 3 sider. Benyttes også som grunning til toppstrøk/
mellomstrøk. Testet og godkjent etter EN 927—03.

Grunning, transparent
TEKNOL 1888 er en transparent, alkydbasert grunning med
farge. Påføres 3 sider, og har de samme egenskapene som
dekkende grunning. Kan tones i alle transparente farger.

Grunning, transparent
GORI 411 er en transparent, alkydbasert grunning med 
farge. Påføres 3 sider, og har de samme egenskapene som 
dekkende grunning, Kan tones i alle transparente farger

Mellomstrøk, dekkende
NORDICA EKO 3330 er en ren akrylbasert maling 
som gir lang og god holdbarhet. Den har meget god 
vær bestandighet og kan tones  i alle dekkende farger. 
Testet og godkjent etter EN927-3. Etterbehandling 
må ikke skje før etter ca 5 år ut i fra klimatiske forhold.

Mellomstrøk, transparent
GORI 894 er en Akryl- og polyuretanforsterket maling som 
sikrer en meget fl ott fi nish på overfl ater med gode blokk-
egenskaper. Har meget god bestandighet mot nedbrytning, 
og gir dermed lang og god holdbarhet. Kan tones i alle 
transparente farger. «Best i test» i Norsk Treteknisk institutts 
langtidstest i 2006 (Ref. rapport nr. 62 juni 2006).

Etterbehandling
Dekkende grunning, TEKNOL 2881, bør etterbehandles 
så hurtig som mulig for best mulig resultat og holdbarhet. 
Etterbehandlingen må utføres senest 2 år etter montering. 
TEKNOL 2881 kan overmales med alle anerkjente malings-
typer som er beregnet for utvendig bruk.

Transparent grunning, TEKNOL 1888/GORI 411, 
bør etterbehandles første malingssesong etter montering. 
Transparente produkter krever oftere behandling.

Dekkende mellomstrøk, NORDICA EKO 3330, bør 
etter behandles etter Ca 4-5 år for best mulig resultat og 
holdbarhet. NORDICA EKO 3330 kan overmales med alle 
anerkjente malingstyper som er beregnet for utvendig bruk.

Transparent mellomstrøk, GORI 894, bør etterbehandles 
etter ca 3-4 år for best mulig resultat og holdbarhet. 
Transparente produkter krever oftere behandling. 
GORI 894 kan overmales med alle anerkjente 
malings typer som er beregnet for utvendig bruk.

Vårt behandlingssystem
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Slaatto Sag & Høvleri  AS
 Slaatto Sag & Høvleri AS har siden starten i 1927 vært kjent for 

fagkunnskap og høy kvalitet. Dette har ført oss gjennom  
skiftende tider og 4 generasjoner, uten at vi har lagt bort 
den gamle forretningsideen om kvalitet og fagkunnskap. 

I 1934 etablerte vi et av Hallingdals første høvlerier. 
Bedriften har ved kontinuerlig utvikling fått et komplett 

produksjons anlegg, for videreforedling av trelast på Torpo. 
Der kan vi med stor fl eksibilitet produsere det våre kunder ønsker, 

i et vidt spekter av trelast i samtlige produktsortimenter.

Vår fagkunnskap og erfaring er kundens beste garanti!

SLAATTO SAG & HØVLERI AS, 3579 Torpo • Telefon: 32 08 30 07 • Telefaks: 32 08 17 20 • fi rmapost@slaatto-sag.no • www.slaatto-sag.no
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