
 
Vejledning om vedligeholdelse og pleje af træprodukter 

Tillykke og tak for din beslutning om at købe et førsteklasses træprodukt. Et træprodukt til haven bringer en masse glæde med sig, men også et ansvar for korrekt 
pleje. Korrekt pleje bidrager til produktets levetid. Læs venligst de følgende instruktioner omhyggeligt og overhold dem, så du kan fortsætte med at have glæde 
af dit produkt i lang tid. 
 
1. Hvad skal man være opmærksom på i starten? 

Kontroller venligst den leverede pakke omhyggeligt for ydre skader. Hvis der f.eks. er huller i folien, skal du lukke dem, hvis du ikke kan samle produktet med det 
samme. Hvis du opdager en åbenlys skade, bedes du straks anmelde den til os via https://www.have-og-hus.dk/kontakt. Hvis det er muligt, bedes du om ikke at 
åbne pakken, før du er klar til at begynde at samle produktet. Hvis du skal åbne pakken inden da, skal du følge følgende anvisninger:  

- Opbevar træplankerne vandret og om muligt udendørs. 
- Træet må ikke have direkte kontakt med græs eller jord. 
- Sørg for, at der er tilstrækkelige støttepunkter for træplankerne (f.eks. ved hjælp af firkantede træbjælker). 
- Opbevar din pakke, så den er beskyttet mod regn og godt ventileret. 

 
2. Garantimeddelelse 

For at en bygning af naturmaterialet træ skal kunne holde længe, er det vigtigt med en løbende pleje af træet. Dette er især vigtigt i lyset af de konstant skiftende 
vejrforhold. Overholdelse af følgende instruktioner og specifikationer er absolut nødvendig for at opnå den fulde garanti. 

3. Imprægnering og farvebehandling 

Et træprodukt i haven skal altid behandles med passende maling. 

For at beskytte træprodukter mod skimmelsvamp, insekter og hurtig udtværing pga. UV-stråler skal de have en passende imprægnering og farvebehandling i form 
af en forseglingsmasse. Fremgangsmåden er som følger: 

 Påfør imprægnering på tunge, not og yderkant før samling, og sæt plankerne sammen mens de stadig er våde. Derefter males overfladerne (kun 
påkrævet for modeller uden fabriksimprægnering). 

 Lad det tørre i mindst 24 timer. 
 Forsegl med lasur eller topcoat (dette gælder også for produkter med termisk forbehandlet træ)*. 

*Bør fornyes med ca. 1-2 års mellemrum (afhængig af vejr og sollys).  

Når du bruger maling og lasur, skal du altid følge producentens anvisninger.  

For at beskytte træet hele vejen rundt og for at minimere træets naturlige bearbejdning anbefaler vi, at man behandler det indvendige rum med en lasur, der er 
egnet til dette formål. Vær også opmærksom på at male vindues- og dørkarmene på begge sider, da der ellers kan forekomme glasbrud. Ved at male på begge 
sider forhindrer du desuden, at der opstår huller i konstruktionen. 
 
3.1 Sauna  

Til udvendig behandling af saunaer anbefaler vi brug af vandbaserede bejdsefarver eller træolie. Dette er for at undgå indtrængning af skadelige dampe. Også her 
skal du følge malingproducentens anvisninger. 

4. Afløb 

Vi anbefaler på det kraftigste, at der installeres en tagrende eller et vandafløb med nedløbsrør, da disse bidrager væsentligt til dit produkts levetid. 

5. Træets svulme- og svindingsadfærd 

Træet i dit produkt vil stadig krympe, og konstruktionen af dit produkt vil sætte sig, især i de første måneder efter montering. Produktet vil normalt miste flere 
centimeter i højden i løbet af denne periode. Dette er en normal proces, men der skal tages hensyn til den under montering og vedligeholdelse. Sørg for, at 
produktet kun skrues fast på de steder, hvor det er beregnet til det. Du må ikke sætte andre fastgørelseselementer på, som kan forstyrre denne proces, da der 
ellers kan opstå huller i produktet. Følg denne indledende process nærmere, især i de første måneder. Løsn om nødvendigt skrueforbindelserne, og indstil dem 
igen. Kontroller også dine vindankre, hvis de er til stede, og stram dem, hvis de er blevet løsnet. 

6. Beskyttelse af produktet mod særlige vejrforhold 

Afhængigt af dit produkts placering kan regnvand trænge igennem vindues- og dørrammer under stærke vejrforhold. Vi anbefaler, at du desuden tætner de berørte 
døre og vinduer med silikone for at forhindre vand i at trænge ind. Hjørnefuger kan også blive påvirket. Hvis du opdager fugtige pletter, skal du forsegle dem med 
et egnet materiale som f.eks. silikone eller spartelmasse. På grund af konstruktionen, især ved bjælkehuse, kan vandindtrængning ikke helt udelukkes fra fabrikken. 

Du kan finde flere tips og inspiration til pleje og vedligeholdelse af dit Have & Hus-produkt i vores rådgiver på:  
https://www.have-og-hus.dk/raadgiver  

Du kan finde flere oplysninger om vores garantiservice på følgende adresse:  
https://www.have-og-hus.dk/have-og-hus-garanti  

 

 



 
Naturproduktet træ 
Dit produkt er lavet af ren natur og indeholder alle de naturlige træ-egenskaber, der giver dit produkt dets personlige form. Disse egenskaber er normale 
foreteelser i træets vækstproces og giver derfor ikke anledning til bekymring eller klage. Farvenuancer kan aldrig undgås. Ujævnheder, revner, sprækker, spalter, 
store og små knoede huller er grunde og ledsagere til træernes vækst og er ikke fejl i træbearbejdningens kvalitet, men derimod blot særlige kendetegn ved det 
pågældende træ. 
 

 

 

 

 

Lækager i overfladen 
 
Harpiksudsivninger er træernes naturlige beskyttelse mod rovdyr og skader. Da træet fortsætter med at arbejde i mindst 
3 år, selv efter forarbejdningen, er disse normale og uundgåelige. Kvaliteten af træet påvirkes dog ikke. Efter 
imprægnering og maling med bejdse eller lasur, er denne proces begrænset. Hvis der stadigvæk slipper harpiks ud, især 
fra saunaer, der ikke kan behandles indefra på denne måde, kan du opvarme harpiksen med en almindelig 
husholdningsføntørrer og fjerne den f.eks. med sæbevand. 

Knuder/Knaster 
 

Træets naturlige udseende omfatter også knaster, som varierer i antal og samt udseende i træet. Der kan også 
forekomme knuder, der er dannet på trods af omhyggelig kvalitetskontrol. Hvert træ er unikt, og intet træ vokser uden 
knaster eller helt lige. Hvis der forekommer optiske forringelser på tag- og gulvbelægninger, kan disse monteres udenfor 
synsfeltet. 

Skimmel/farve 
 
Restfugtighed og opbevaring kan forårsage skimmelvækst og skimmelpletter på overfladen. Disse påvirker normalt kun 
træets overflade og er ikke skadelige for træet eller din sundhed. De kan normalt fjernes med en fugtig svamp og 
overfladisk slibning. For at regulere luftfugtigheden bør der sikres en god og regelmæssig ventilation. 

Krympning (opsvulmning og krympningsadfærd) 
 
En egenskab ved træ er materialets krympning og hævelse. En Have & Hus-konstruktion leveres med en restfugtighed 
på ca. 20 %, derfor kan huset stadig sætte sig efter monteringen. For ikke at forstyrre sætnings-processen må der ikke 
anbringes plankeforbindelsesanordninger hverken indvendigt eller udvendigt, og dør- og vinduesrammer må ikke skrues 
fast til plankerne. Hævnings- og krympningsadfærd kan reduceres ved imprægnering og den nødvendige afsluttende 
maling. 

Tørre revner 
 
Vores træ leveres med en restfugtighed på ca. 20%, hvilket svarer til den standardværdi, der skyldes konstruktionen. 
Tørre sprækker er en del af tørringsprocessen; de opstår som følge af tab af væske fra fugtigt materiale og det forbundne 
tab af volumen der kommer dermed. Disse revner påvirker dog ikke stabiliteten og kan lukke sig selv igen afhængigt af 
vejret. Den rigtige kombination af imprægnering, bejdse eller lasur på ydersiden og indersiden forhindrer yderligere 
revner og forsegler samtidig træet. 

Ruheder 
 
Hvis træet høvles mod vækstretningen eller i knudeområdet, kan der opstå ru pletter, selv om man er meget 
omhyggelig. Der opstår små frynser, fordi behandlingen er rettet på tværs af træfibrene. Ruheder siger derfor ikke noget 
om træets kvalitet, men kan forekomme normalt under bearbejdningsprocessen. Disse kan let rettes op med sandpapir. 


