ROYAL THERMO TRÄ
– DET NATURLIGA VALET FÖR TRALLGOLV
ROYAL THERMO TRÄ HAR UTVECKLATS MED

EFFEKTIVT SKYDD

MÅLSÄTTNINGEN ATT VARA DET OPTIMALA

Royal-impregneringen genomförs i en modern

TRALLDÄCKET. LÅNG HÅLLBARHET, NATUR-

impregneringsanläggning. Det värmebehandlade

LIGA MATERIAL OCH ENKELT UNDERHÅLL HAR

träet genomgår en process där det tar upp cirka

VARIT FOKUS UNDER UTVECKLINGSARBETET.

fem gånger så mycket Royalolja som det skulle ha

SVANENMÄRKNINGEN ÄR ETT KLART BEVIS PÅ

kunnat ta upp om det behandlades med traditionellt

PRODUKTENS FRAMGÅNG.

träskydd. Då träet tidigare har värmebehandlats,
penetrerar Royaloljan mycket djupare in i träet än

Royal Thermo Trä har mycket lång hållbarhet tack

normalt. Träet blir därmed skyddat mot upptagning

vare att den värmebehandlas och impregneras med

av fukt, sprickbildning, UV-strålning samt bakterie-

Royalolja. Huvudkomponenten i Royaloljan är linolja

och svampangrepp.

som med sina relativt små molekyler penetrerar
träet bra och ger stor motståndskraft mot väta. För

50 ÅRS GARANTI

att undkomma problemet med att linolja innehåller

För att understryka vår tro på produkten erbjuder

såväl protein som vax och paraffin (som ger näring åt

vi 50 års garanti mot röta på Royal Thermo Trä,

svampar och som gör oljan instabil vid höga tempera-

under förutsättning att garantivillkoren uppfylls

turer), har vi tagit bort just de beståndsdelarna ur

(se baksidan).

Royaloljan för att på så sätt få bästa möjliga träskydd.

STANDARDSORTIMENT

UNDERHÅLL DINA TRALLBRÄDOR

Nedan visas vårt standardsortiment av trallbrädor av Royal Thermo

• Allt trä blir grått med tiden, beroende

Trä. Utöver detta har vi Royalolja samt underhållsprodukter och instal-

på mängden solljus det utsätts för.

lationsclips i lager. Har du andra önskemål försöker vi tillgodose dessa.

Utan underhåll av ytan kommer den att
bli mottaglig för yttre påverkan såsom

26 x 118 mm

26 x 142 mm

solljus, regn samt angrepp av svamp
och bakterier.
• Royal Thermo Trä är enkelt att un-

derhålla. För att behålla det exklusiva
utseendet rekommenderar vi att träet
behandlas med Royal Wood Cleaner på
våren innan trallbrädorna tas i användning, samt på hösten efter säsongens
Profilerad trallbräda med två

Profilerad trallbräda med två

slut. Det tar cirka 15 minuter att un-

släta ytor.

räfflade ytor.

derhålla 50 m2, vilket normalt tar bort

Längd 3600 mm 4200 mm

Längd 3600 mm 4200 mm

alger och bakterier från trallen.

Art nr. 1520-360 1520-420

Art nr. 1520-360 1520-420
• För en terrass som ska se ny ut länge,

rekommenderas behandling med
GARANTIVILLKOR

royaloljan vid behov. Om terrassen oljas

Producenten lämnar 50 års garanti mot röta på Royal Thermo Trä, under förutsättning att följande

ofta, blir dess utseende bevarat och

förutsättningar uppfylls:

•
•

mindre olja behövs vid varje upprepad
Oljning måste ske minst vart femte år. Kvitton på inköp av Royaloljan ska sparas, användning av
andra produkter än Royaloljan gör att garantin är förverkad.

behandling. Den olja som inte trängt in

Produkterna får endast användas i enlighet med NS EN351 klass AB för användning på var-

i träet efter 15 minuter torkas av med

umärken.

•

Produkten måste underhållas enligt för var tid gällande underhållsanvisningar, tillsammans med

en luddfri duk.

nuvarande FDV-dokumentation som finns tillgänglig på hemsidan.

•

Garantin gäller endast Royal Thermo Trä i dess ursprungliga utförande. Efterföljande skador,
konstruktionsskador, konstruktionsmisstag, transportskador och andra skador eller fel täcks inte
av garantin.

•

Dokumentation såsom kvitton etc, av tid och plats för A) inköp av varan, B) montering av varan,
samt C) behandlingstillfällen och behandlingsprodukt måste kunna uppvisas.
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