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Komplett system för rengöring av träytor.
Trall, möbler, dörrar, portar, båtar m.m.

Med REDO Trä-Rent blir dina
träytor som nya igen.
Snabbt och enkelt blir du av med allt
som gör träet mörkt och tråkigt.

REDO Trä-Rent
• Trädäcket blir som nytt
• För alla träytor utomhus
• Biologiskt nedbrytbart

Bästa miljöbetyg av BASTA

Användningsområden:
För obehandlade eller oljade träytor utomhus som behöver rengöras, såsom trallgolv,
utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier etc. Lämplig för alla
träslag, tryckimpregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit. REDO Trä-Rent
bör användas i kombination med REDO Stål- eller Trallborste och kan kompletteras
med REDO Blekmedel för att få en ljusare träyta.
Egenskaper:
REDO Trä-Rent löser smuts, fett, rester av träolja och lösa träfibrer så att det kan
avlägsnas från ytan med hjälp av en borste. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater,
pH 12 i brukslösning. Kan etsa glas om det torkar in och kan påverka vissa metaller
exempelvis förzinkad plåt och aluminium. Kan göra ek och andra ädla träslag
mörkare, detta kan förhindras med REDO Blekmedel.
Förberedelse:
Ytor med påväxt av mögel och alger ska först behandlas med Prick-Fri eller Grön-Fri,
minst ett dygn innan rengöring med REDO Trä-Rent.
Bruksanvisning:
Späd REDO Trä-Rent i ett lämpligt kärl. Vät ytan med vatten. Applicera utspädd REDO
Trä-Rent med lågtryckspruta, pensel eller borste på ytan och låt verka några minuter.
Bearbeta en liten yta i taget. Borsta ytan i träets fiberriktning med REDO Stålborste
eller Trallborste så att smuts och lösa träfibrer tas bort. Skölj bort smuts och träfibrer
som fastnar i borsten med jämna mellanrum. Skölj även ytan med vatten under
bearbetningen, lägg på mer REDO Trä-Rent vid behov. REDO Stålborste tar endast
bort de nedbrutna mörka träfibrerna och skadar inte det friska träet under. På lätt
nedsmutsade ytor utan nedbrutna träfibrer kan annan borste med styv borst användas, t.ex. REDO Trallborste. Undvik behandling i direkt sol eller på solvarma ytor.
Efterbehandling:
Direkt efter behandlingen med REDO Trä-Rent kan ytan behandlas med REDO
Blekmedel för att bleka träet ytterligare.
Spädning:
En del REDO Trä-Rent spädes med en del vatten. Kan vid behov användas utan
att spädas.
Åtgång:
En liter brukslösning räcker upp till 5 m². Åtgången kan variera beroende på ytans
egenskaper och arbetssätt.

www.jape.se/tra-rent

REDO Blekmedel
• Bleker grånat trä
• Även för betong och sten
• Biologiskt nedbrytbart

Bästa miljöbetyg av BASTA

Användningsområden:
Obehandlade träytor ute och inne såsom utemöbler, trallgolv, träpanel, dörrar,
portar, utvändiga båtsnickerier samt ytor rengjorda med REDO Trä-Rent. Lämpligt
för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ och tropiska träslag. För användning på
cementplattor och natursten. Kan även användas för rengöring av plast, exempelvis
båtar och trädgårdsmöbler. Även för borttagning av missfärgningar av rost och kalk.
Egenskaper:
REDO Blekmedel bleker trä och andra organiska material samt föroreningar som
kan finnas på exempelvis plast, sten, cement, betong och andra ytor. Neutraliserar
rester av Redo Trä-Rent. Motverkar att vissa träslag såsom ek och lärk mörknar efter
en tvätt med REDO Trä-Rent. pH 3 i brukslösning. Löser rost- och kalkfläckar.
Förberedelser:
Ytan bör vara rengjord och fri från levande påväxt. Träytor rengörs med REDO Trä-Rent.
Avlägsna mörka nedbrutna träfibrer med REDO Stålborste.
Bruksanvisning:
Späd REDO Blekmedel i ett lämpligt kärl. Skölj ytan med vatten. Den behöver inte
vara torr utan kan behandlas med REDO Blekmedel direkt efter bearbetning med
REDO Trä-Rent. Applicera utspädd REDO Blekmedel med lågtryckspruta, pensel,
eller borste på ytan och håll därefter ytan fuktig i upp till 15 minuter. Skölj av ytan
med vatten. Låt därefter ytan torka innan den behandlas med exempelvis träolja.
Tänk på att det kan ta flera veckor innan träet är tillräckligt torrt för att kunna oljas,
följ tillverkarens rekommendationer.
Spädning:
1 del REDO Blekmedel spädes med 4 delar vatten. Kan vid behov spädas mindre
eller användas outspädd.
Åtgång (brukslösning):
ca 0,2 liter/m². En liter brukslösning räcker upp till 5 m².

www.jape.se/redo-blekmedel

Förberedelse
Behandla ytan med
Prick-Fri om det finns
angrepp av alger eller
mögel. Låt verka minst
ett dygn, gärna längre.

Rengöring
Blöt ytan väl med vatten.
Applicera REDO Trä-Rent
och låt verka i några
minuter.

Borsta ytan i träets
fiberriktning med REDO
Trallborste eller REDO
Stålborste.

Skölj av borsten och
den bearbetade ytan
med jämna mellanrum.
Arbeta i etapper på en
begränsad yta.

Nu är ytan ren och är färdig att användas eller
redo för nästa steg, exempelvis Redo Blekmedel.

Blekning
Applicera REDO Blekmedel med spruta eller
pensel. Håll ytan fuktig
med REDO Blekmedel i
15–20 minuter.

Skölj av ytan väl med
vatten. Låt träet torka.

Så här blir din
rengjorda träyta

REDO Trä-Rent
Löser smuts, rester av träolja samt
nedbrutna träfibrer som kan avlägsnas
med hjälp av borste.

1 liter

5 liter

Förpackning Art.nr.
1 liter
15212
5 liter
15224

REDO Blekmedel
Bleker träytor efter rengöring med REDO
Trä-Rent. Även för betong och sten samt
borttagning av kalkfläckar.
Förpackning Art.nr.
1 liter
15312
5 liter
15324
1 liter

5 liter

REDO Trallborste 95
Skurborste för rengöring av exempelvis
trall, trädäck, trädgårdsmöbler, dörrar,
portar, fasader, båtar. 180 x 63 mm
plaststomme med genomspolning.
30 mm syntetborst. Passar REDO-seriens
skaft.
Art. Nr: 16395
REDO Stålborste 25
Stålborste för rengöring av trä och
andra ytor. Handborste med borst av
mjuk 0,12 mm rostfritt stål. Mjukt och
ergonomiskt halkfritt grepp. Borstlängd:
18 mm. Längd: 255 mm. 4-radig.
Borstyta: 120 x 20 mm.
Art. Nr: 16325

REDO Stålborste 35
Stålborste för rengöring av trä och
andra ytor. Skurborste med borst av
mjuk 0,12 mm rostfritt stål. Mjukt och
ergonomiskt halkfritt grepp. Borstlängd:
18 mm. 5-radig. Borstyta: 150 x 43 mm.
Art. Nr: 16335

Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på lång praktisk
erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att välja den
mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för varje enskilt utförande
ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålls vid användandet av produkten.
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Produkter i REDO-serien
för rengöring av trä

