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FACADEBEKLÆDNING &  
TERRASSEBELÆGNING FRA DOLLE
BESKRIVELSE
Thermobehandlet træ, er en termisk modificeret træsort.
Man tilsætter varme (215 grader og damp), dette gøres i en stor tørreovn. Under processen fjerner 
man sukkerstofferne i træet og ændrer derved cellestrukturen. Dette gør at, råd og svamp ikke kan 
angribe træet. Derudover opnås et langt mere formstabilt stykke træ.
Træet bliver kun tilsat varme og damp, der bruges ingen kemikalier eller lign. Thermobehandlet træ 
er således et miljøvenligt og bæredygtigt valg. Alt thermobehandlet træ fra DOLLE Nordic A/S er 
enten FSC® eller PEFC™ certificeret.

OPBEVARING
Så frem det er muligt, bør thermobehandlet træ opbevares overdækket, væk af solen, regn og andre 
elementer. Når dette ikke er muligt, skal træet hæves fra jorden (undgå jordopslag), stables ensartet 
og afdækkes med en presenning. Det vigtigt der er god udluftning til træet, og det ikke ligger vådt 
eller fugtigt.

FARVE
Træet vil i starten have en naturlig glød, denne farve kan variere fra hvert eneste stykke træ. Der vil 
også kunne forekomme skjolder og misfarvninger, som vil udlignes med tiden, da vejrets påvirkning 
vil få træet til at patinere til en flot grå nuance. Man kan ikke forvente at alle lister/brædder vil have 
et helt ens farvespil.

PATINERING
Som en del af patineringsprocessen, vil der kunne forekomme sorte skimmelpletter, dette skyldes 
det nordiske klima og er helt almindeligt. Dette kan dog fjernes med trærens fra Flügger. Det vil dog 
forsvinde af sig selv – forventeligt efter 1-5 år.
Træet vil patinere gråt, hvis ikke det bliver behandlet med olie. Ønsker man at behandle træet med 
olie, så anbefaler vi at dette gøres inden montering. (Her kan med fordel anvendes Flügger impredur 
træolie). 

Ønsker man at træet skal patinere naturligt gråt, skal man blot lade træet stå ubehandlet.
Patineringen påvirkes af træets placering i forhold til verdenshjørnerne - hvis træet et placeret på et 
sydvestvendt hjørne, vil det altid patinere hurtigere, da træet påvirkes af sollys/UV.

Efter 1 årNy facadebeklædning
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REVNER / VINDRIDSER
Der vil kunne forekomme vindridser og revner i træet. Træ er et 
naturligt materiale, så dette må kunne forventes, især i enderne. 
Når træet optager fugt, vil træstrukturen ændre sig, og derved 
kan der forekomme vindridser. 

OLIE/OVERFLADEBEHANDLING
Følg altid producentens anvisning og vejledninger. Lav en prøve 
på et lille område, før du starter oliebehandlingen på hele arealet.  
Dolle Nordic A/S kan ikke stilles til ansvar, for træ der er behand-
let og ikke har det ønskede resultat. Ønsker man at oliebehandle 
sin terrasse for at bibeholde den flotte naturlige glød, og samtidig 
gerne vil beskytte den, så anbefaler vi en Flügger impredur træ-
olie. Vil man gerne overfladebehandle (male), så kan man enten 
anvende transparent eller dækkende maling*

Vi anbefaler altid at oliere træet, for at opnå længere levetid, men 
træet kan fint forblive ubehandlet og det vil patinere til en flot grå 
farve.

*
Transparent: Flügger 2 in 1 Wood Tex Classic
Dækkende: Flügger 04 Wood Tex Classic

UDVASKNING AF FARVE
Der vil kunne forekomme farve-udvaskning af træet. Dette ville kunne forekomme på Thermo  
behandlet træ og øvrige træsorte i mere eller mindre grad.

Vi anbefaler derfor altid at have tilstrækkelig stor drypnæse, så det ikke løber ned af facaden.  
Samt at sikrer sig, at vandet ikke løber direkte ned på fliser.


