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Ytbehandling trä 
Furu, original ytbehandling: sköljolja + lasyr. 
Underhåll: 
Helt oförstörd yta 
1. Tvätta rent hela produkten med milt tvättmedel. HAGS underhållskit 8019011 (innehåller 
rengöringsmedel= Cleaner och en vaxolja = Freshener), finns även att beställa. Låt torka. 
2. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta. 
3. Torkad kåda skrapas försiktigt bort. 
4. Därefter oljas hela produkten 1-2ggr/år med färglös torkande träolja (vatten-eller 
lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. 
 
Små skador/slitage 
1. Använd grön kökssvamp eller sandpapper för att avlägsna träfiber etc. på skadade/slitna 
områden. 
2. Tvätta rent hela produkten med milt tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt 
torka. 
3. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta. 
4. Torkad kåda skrapas försiktigt bort. 
5. Dutta på färglös torkande träolja (vatten- eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt på 
det skadade/slitna ställena. Låt torka ca 24h. 
6. Använd svamp och HAGS bättringslasyr på skadade/slitna ytor. Möjligen spädes denna med 
10-15% vatten för att inte få för mörk ton. Låt torka ca 4 timmar vid +10⁰C. 
7. Därefter oljas hela produkten med färglös torkande träolja (vatten-eller 
lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. 
 
Större skador/uppsliten yta 
1. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta. 
2. Torkad kåda skrapas försiktigt bort. 
3. Slipa hela produkten lätt med grovt sandpapper för att jämna ut färgvariationer. 
4. Tvätta rent hela produkten med milt tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt 
torka. 
5. Använd svamp och HAGS bättringslasyr på hela produkten. Möjligen spädes denna med 10-
15% vatten för att inte få för mörk ton. Låt torka ca 4 timmar vid +10⁰C. 
6. Därefter oljas hela produkten med färglös torkande träolja (vatten- eller 
lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. 
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Furu, original ytbehandling; sköljolja + lasyr + 2x topplack. 
Underhåll: 
Helt oförstörd yta 
1. Tvätta rent med milt tvättmedel. HAGS underhållskit (innehåller rengöringsmedel= Cleaner 
och en vaxolja = Freshener) finns att beställa. Låt torka. 
2. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta. 
3. Torkad kåda skrapas försiktigt bort. 
4. Därefter oljas hela produkten 1-2ggr/år med färglös torkande träolja (vatten-eller 
lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. 
 
Små skador/slitage 
1. Använd grön kökssvamp eller sandpapper för att avlägsna träfiber etc. på skadade/slitna 
områden. 
2. Tvätta rent hela produkten med milt tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt 
torka. 
3. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta. 
4. Torkad kåda skrapas försiktigt bort. 
5. Dutta på färglös torkande träolja (vatten- eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt på 
det skadade/slitna ställena. Låt torka ca 24h. 
6. Använd HAGS bättringslasyr på skadade/slitna ytor. Möjligen spädes denna med 10-15% 
vatten för att inte få för mörk ton. Låt torka ca 4 timmar vid +10⁰C. 
7. Därefter oljas hela produkten med färglös torkande träolja (vatten-eller 
lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. 
 
Större skador/slitage, färgsläpp eller mögelangrepp 
1. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta. 
2. Torkad kåda skrapas försiktigt bort. 
3. Slipa hela produkten lätt med sandpapper för att jämna ut färgvariationer och rubba upp 
ytan. 
4. Tvätta rent hela produkten med milt tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt 
torka. 
5. Måla med täckande färg (vatten-eller lösningsmedelsbaserad spelar ingen roll). 
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Furu, original ytbehandling; sköljolja. 
Underhåll: 
Om man vill att produkten skall gråna får man vänta tills viss mögelpåväxt på ytan sker innan 
virket bryts ned/grånar. För att förhindra vatteninträngning bör produkten regelbundet oljas 
in. Använd en färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. 
Annars kan den bara stå. 
 
Jatoba, Belinga original ytbehandling; ingen 
Underhåll: 
För att förhindra vatteninträngning och behålla utseende bör produkten oljas 1-2ggr /år med 
färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. Om produkten 
lämnas utan underhåll kommer den under en kortare tid få lite mögelpåväxt innan den grånar 
och får patina. 
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