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Vejledning om vedligeholdelse og pleje af træprodukter   
  
 
Tillykke og tak for din beslutning om købet af et af vores premium træprodukter. 
 
Et træprodukt til haven giver meget glæde, 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 få glæde af dit produkt i lang tid. 
 
1. Hvad skal man holde øje med ved leveringen? 

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 vores E-mail eller telefon, der findes 
på: https://www.have-og-hus.dk/kontakt. Hvis det er muligt, må du ikke 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. med firkantede træbjælker). 
- Opbevar leveringen, så den er beskyttet mod regn og godt ventileret. 

 
2. Meddelelse om garanti 
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 få fuld 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 på grund af UV-stråler, skal de have en passende 
imprægnering og en farvebehandling i form af en forseglingsmasse. Fremgangsmåden er som følger: 

 Påfør imprægnering på fer, not og yderkant før samling, og sæt plankerne vådt sammen. 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).  
Følg altid producentens anvisninger, når du bruger maling og lak. 
 
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. Bemærk også, at vindues- og dørkarme skal males på begge sider, da glasset ellers kan gå i stykker. 
 
3.1 Sauna  
Til udvendig behandling af saunaer anbefaler vi vandbaserede bejdsefarver eller træolie, for at undgå indtrængning af skadelige dampe. 
Også her skal du følge malingsproducentens anvisninger. 
 
4. Afvanding 
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 svulmende og krympende adfærd 
Træet i dit produkt vil 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. Vær især varsom 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 den flydende 
konstruktion, især ved bjælkehuse, kan vandindtrængning ikke helt udelukkes på fabrikken. 
 
Du kan også finde yderligere 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 yderligere oplysninger om vores garantiservice på: 
https://www.have-og-hus.dk/5-aars-garanti 
 
Vi ønsker dig held og lykke med at samle og opstille dit Have & Hus produkt. 
 
Have & Hus 


