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VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR 

JE-TRÆ FACADEDØREN 

TRÆ OVERFLADE 
Læs omhyggeligt hele denne vejledning 

De har til vores store glæde valgt en JE-TRÆ naturtrædør, som vi har start behandlet fra fabrikken. Forsiden, karmen og sidepartierne er 
ikke lakeret men behandlet med miljøvenlig transparent træbeskyttelse på vandbasis.  Den fremtidige vedligeholdelse skal De selv stå for 
og om dette vil vi gerne give Dem en praktisk vejledning. 

BEMÆRK: Vi har medsendt en dåse vandig transparent træbeskyttelse til Deres fremtidige vedligeholdelse af Deres nye yderdør. 

Betragt Deres nye JE-TRÆ naturtrædør som et stykke møbel og giv den en omhyggelig pleje. 

Vi vil anbefale at De giver Deres JE-TRÆ dør et grundigt eftersyn hver 2. måned, hvor De ser efter på alle flader og kanter om 
behandlingen er intakt.  Er der tegn på farveændring, overfladen begyndende ru eller begyndende små sprækker, bør De omgående 
behandle Deres dør, venter de bliver døren skadet. Vær specielt opmærksom på nederste halvdel af døren, den er altid mest udsat 

BEMÆRK: Nedbrydning af overfladen sker langsomt, så De har altid mulighed for at behandle Deres JE-TRÆ dør før skaden sker. 

Hvor ofte JE-TRÆ døren skal behandles afhænger af naturen.  Sol og vand er de største farer, disse to faktorer nedbryder først overfladen 
og derefter træet.  JE-TRÆ døre som sidder ubeskyttet og får meget sol kræver EKSTRA opmærksomhed og vedligeholdelse. (På 
sydvendte facader, kan forsiden af dørpladen blive op til 60o varm!!). 

HUSK: 
Garantien dækker ikke mod evt. kommende skader på overflader, herunder revner og misfarvning. Træ har en naturlig tendens til at revne 
og ændre farve i vejrliget.  Men god og opmærksom vedligeholdelse vil bremse vejrligets nedbrydning af træet mest muligt. 

Løbende vedligeholdelse: Almindeligt snavs, støv ect. Afvaskes med rent vand.  Tilsæt aldrig rengøringsmidler eller salmiak.  Til sidst 
aftørres døren med en fnugfri klud. 

Fremtidig vedligeholdelse 

1) Afmonter greb 

2) Rengør overfladen med grundrengøringsmiddel, herefter skal træet tørre.

Derefter foretages en let matslibning med finkornet sandpapir (korn 180 eller finere) på langs med træets åretegninger, aldrig på
tværs og aldrig med ståluld. 

3) Overfladen afstøves grundigt, og affedtes med en spritvædet klud, vandig transparent træbeskyttelse påføres med en god blød 
pensel. 

Først behandler De omhyggeligt endetræet og kanterne, herefter de rene flader. 

Stryg altid på langs med åretegninger og vådt i vådt, herved undgår De synlige overlapninger. 

Undgå at arbejde i stærk solskin eller ved høj varme. 

Tætningslister må ikke påføres træbeskyttelse. 

DØREN BØR HAVE MINDST TO BEHANDLINGER MED MIN. 1 DØGNS INTERVAL.  HUSK ALTID LET AFSLIBNING VED HVER 
BEHANDLING. 

Dørens indvendige side er færdigbehandlet fra fabrik med vandig laserende træbeskyttelse og kræver umiddelbart ingen vedligeholdelse. 

GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG 


