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Saga Wood er utviklet med en målsetning om å være det optimale Svanemerkede terrassegulv og 
kledning med tanke på eksklusivt utseende, lang holdbarhet og minimalt vedlikehold.

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende 
prosesser basert på naturens egne ressurser.

• Utvalgt tre av høy kvalitet
• Varmebehandling
• Trebeskyttelse med raffinert linolje

Saga Wood er produsert basert på PEFC sertifisert tre og er merket med SVANEN som også heter 
Nordic Ecolabel. Vi har gjennom vår måte å behandle treet på ikke tilført skadelige 
impregneringsstoffer av noen art. 

Vi tror på miljøet og at ansvarlige forbrukere kan gjøre en forskjell ved å velge riktig. Produktet er 
således helt “grønt” og tilfredsstiller kravene til Svanemerket.



VI HAR LØST MYE, MEN IKKE NATURLOVENE

For å vedlikeholde Sagaprodukter bør de etterses, rengjøres og oljes med jevne mellomrom. Denne brosjyren har til formål å 
guide deg best mulig gjennom prosessen og gi deg et overblikk over regelmessigheten.

TIPS!
Terrasser laget av tre fra Saga Wood skal etteroljes etter et år for å bevare optimalt utseende. Det samme anbefales for 
fasadekledning. Det er viktig at vaskingen begynnes nedenfra og oppover for at unngå striper i resultatet. Overflaten hvor 
rensevannet renner ned skal være 100% vått.

Husk også å behandle endetreet hvor treet sages opp eller i skruehull som åpner treet da dette er et utsatte områder med stort 
fuktopptak.

VEDLIKEHOLD OG OVERFLATEBEHANDLING
Brosjyren gir informasjon om optimalt vedlikehold og overflatebehandling av Saga Wood. Følger man disse anvisningene sikres et 
vakkert og varig produkt med lavt vedlikehold i mange år fremover.  Den generelle oppfordring til overflatebehandling er å følge 
produsentenes anvisninger på de enkelte produkter. 
Før påføring av et overflatebehandlingsprodukt er det viktig å rengjøre overflaten. I handelen finnes det en rekke rensemidler 
spesielt utviklet til disse formål. Er det løse trefibre børstes eller slipes disse vekk.

VÆRET SPILLER EN ROLLE
Når man overflatebehandler er det viktig å tilpasse seg klimaet. 
Generelt skal døgntemperaturen være høyere enn +5º C, luftfuktigheten må ikke overstige 80% og trefuktigheten skal ikke 
overstige 16%.
Det anbefales ikke å male i direkte solskinn da trebeskyttelsen derved tørker opp før den trenger ordentlig inn i treet.

HYPPIGHET AV VEDLIKEHOLD
Saga-impregneringen er en behandling som trenger opp til 10 mm inn i treet. Treet er derfor godt beskyttet, men med tiden skal 
det vedlikeholdes og få en ny behandling. 
Saga Termobehandlet tre er kanskje den typen tre på markedet som er enklest å vedlikeholde. Umiddelbart efter montering av 
terrasse eller fasade er det en klar fordel å behandle overflaten med et strøk olje for å lukke alle hull og behandle endeved. Dette 
skal skje senest et år etter montasje. For å fjerne alger og bakterier anbefaler vi at man behandler treet med Saga Husrens på våren 
før møblene settes ut, og om høsten når møblene tas inn. Det tar cirka 15 minutter for 50 m2. 

Hvis man ønsker å beholde det eksklusive utseendet, farven og gløden i terrassen- eller fasadetreet anbefaler vi at man gir 
terrassen Saga Olje hvert 2. til 3. år. Jo hyppigere man gir terrassen olje, jo mindre skal man påføre. Det er viktig at overskytende 
olje som ikke er trukket inn etter 15-20 min. tørkes vekk med en klut.



VEDLIKEHOLD AV TERRASSEBORD
Den samlede levetid for bord økes betydelig ved hyppig vedlikehold.

Inspesksjonsanvisning:

• Bordene sjekkes visuelt

Fremgangsmåte ved vedlikehold av terrassebord:
• Rens med en stiv kost
• Spyl med en bløt stråle
• Påfør Saga husrens blandet med vann
• Påfør Saga-oljen etter forskriftene

INSPEKSJONSAKTIVITETER: 
Terrassebord

• Tidspunkt for første besiktigelse:
• Besiktigelsesintervall:
• M engde:
• Hvem skal utføre besigtigelsen:

VEDLIGEHOLDELSESAKTIVITETER:
Terrassebord

• Tidspunkt for første vedligeholdelse:
• Vedlikeholdsintervall:
• M engde:
• Hvem skal utføre vedlikeholdet:
• Vedligeholdsanvisning:

UTSKIFTNINGSAKTIVITETER:
Terrassebord

• Tidspunkt for første utskiftning:
• Utsk iftningsinterval:
• M engde:
• Hvem skal utføre reparasjonen:

1 år efter overtakelse av bygningen
Etter behov, dog minimum hvert 5. år 
100%
Driftspersonale

Senest 1 år etter legging
Etter behov, vi anbefaler min. hvert 5 år. 
100 % 
Driftpersonale
Vaskning med vann kan foretas etter behov

Ved skade
Ved skade
Den skadede del skiftes ut 
Tømrer

Vær opmerksom på at hvert enkelt tilfelle har spesifikke behov. Treet bør sjekkes regelmessig for å se om en ny 
oljebehandling er nødvendig. Intervallene er veiledende og bør etterleves etter treets behov.

DRIFT & VEDLIKEHOLD
- AV TERRASSEBORD I SAGA WOOD



VEDLIKEHOLD AV FASADEKLEDNING 
Den samlede levetid for bord økes betydelig ved hyppig vedlikehold.

Inspeksjonsanvisning:

• Bordene besiktes visuelt

Fremgangsmåte til vedlikeholdelsesanvisning af terrassebord:
• Rense med en stiv kost
• Spyle med en bløt stråle
• Påføre husrens (Wolfs Husrens) blandet med vann
• Påføre Saga-oljen etter forskriftene

BESIKTIGELSESAKTIVITETER:
Utvendig kledning

• Tidspunkt for første besigtigelse:
• B esiktigelsesinterval:
• M engde:
• Hvem skal utføre besiktigelsen:

VEDLIGEHOLDELSESAKTIVITETER:
Utvendig kledning

• Tidspunkt for første vedlikehold:
• Vedlikeholdsinterval:
• Mengde:
• Hvem som skal utføre vedlikeholdet:
• Ved likeholdsanvisning:

UTSKIFTNINGSAKTIVITETER: 
Saga Wood Kledning

• Tidspunkt for første utskiftning:
• U tsk iftningsinterval:
• Mengde:
• Hvem skal utføre utskiftningen:

1 år efter overtakelse av bygning 
Hvert 5. år 
100%
Driftspersonale

Senest 1. år etter montering
Etter behov, vi anbefaler min. hvert 5 år. 
100 % 
Driftpersonale
http://sagawood.dk/vedligeholdelse

Ved skade
Ved skade
Den skadete del skiftes ut 
Tømrer

Vær opmerksom på at hvert enkelt tilfelle har spesifikke behov. Treet bør sjekkes regelmessig for å se om en ny 
oljebehandling er nødvendig. Intervallene er veiledende og bør etterleves etter treets behov.

DRIFT & VEDLIKEHOLD
-AV UTVENDIGE OVERFLATER KLEDD MED SAGA WOOD



DRIFT & VEDLIKEHOLD
- BEHANDLINGSPRODUKTER

SAGA TRERENS
Mot grønt algebelegg og bakterier. Kan benyttes på de fleste underlag til å fjerne og beskytte overflaten. Påføres med vannkanne 
eller sprøyte og la det tørke!

Fjern all løs smuss før behandling. Skrubbing av overflaten er ikke nødvendig. Skal ikke skylles etter påføring. Trerens er 
langtidsvirkende og etter 1-4 dagers virkningstid vil naturen ved hjelp av regn og vind sørge for en ren overflate.

Bruksområder: Spesielt utviklet til Saga Terrassegulv, levegg, hagemøbler, utvendige paneler, stakitt mm. Kan også brukes på 
materialer som murstein, stein, fliser, plast og malte overflater. Test på et lite område før du starter behandlingen.

SAGA OLJE
Raffinert Saga Olje til regelmessig vedlikehold av Saga Wood og annet Saga-behandlet tre samt behandling av snittflater ved 
montering.

Bruksområde: Treet rengjøres for støv og smuss. Nytt og behandlet tre nøytraliseres med Saga Trerens. Røres godt før påføring. 
Oljen påføres i et meget tynt lag med pensel på rent og tørt underlag. Ved for tykk påføring vil tørketiden forlenges og ujevnheter 
kan oppstå. Overskytende olje tørkes umiddelbart vekk med en tørr klut (ved påføring skal oljen trekke hurtig inn og det må 
IKKE være blanke felter etter 15-20 minutter). 

Ved normalt vedlikehold er 1 påføring tilstrekkelig. Tørketid ved en middeltemperatur på 15º C er ca. 24 timer. Overflaten må ikke 
belastes før underlaget er helt tørt, men regnvær etter at oljen er trukket inn skader ikke behandlingen.






