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 At værne træet mod nedbrydning, så træet holdes tørt og beskyttet

 Konstruktiv beskyttelse kan suppleres med overfladebehandling 
(UV- og vandbeskyttelse)

 Ydermere kan der anvendes industriel træbeskyttelse, hvor der er 
behov for effektiv beskyttelse mod råd og svamp fx jordkontakt

 Ovenstående tiltag skal supplere træets naturlige holdbarhed, hvis 
denne ikke vurderes som værende tilstrækkeligt høj, eller hvis 
træets naturlige patinering ikke har det ønskelige udseende

 I mange tilfælde kan man komme rigtig langt uden anvendelse af 
industriel beskyttelse

 Omvendt kan fx trykimprægneret træ i mange tilfælde være et 
kosteffektivt og sikkert valg

Træbeskyttelse – hvad er formålet ?



Hvilken risiko er der for nedbrydning?
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Hvornår bruges kemisk beskyttelse?



Imprægneringsmidler kan indføres i træ vha. vakuum og overtryk i en 
autoklave

 Dobbelt vakuum: anvendes til solventbaserede midler især i 
(udenlandsk) vinduesindustri og til bygningstømmer (termitter)

 Vakuum/tryk: ‘trykimprægnering’. Kobberbaserede midler samt 
metalfrie systemer

 Royal: trykimprægnering med efterfølgende hot-oil tørring/pigment

 Superkritisk: CO2 anvendt som bæremiddel 

 Flowcoat: overrisling på fladbanesystem

 Spray: påføring med sprøjte

 Dypning: nedsænkning i kar eller kort imprægneringsproces

Metoderne giver forskellig indtrængning af midlerne, og procestiden 
varierer fra få sekunder til flere timer 

Imprægneringsmetoder



 Træpakker køres ind. Luften trækkes ud. Væske lukkes ind. 
Overtryk etableres. Træets celler fyldes med imprægneringsvæske.

 Efter processen er træet vådt og skal tørre(s) inden udlevering.

 Fuld indtrængning i splintved kan opnås.

Trykimprægnering



 En pakke træ (eller få til mange løse brædder) nedsænkes i et åbent 
kar

 24 timers dypning giver op til 5 mm indtrængning (↓eks fra Slovenien)

 Kort dyppetid nok mere udbredt. Ingen eller få mm indtrængning.

 Uacceptabel metode 

til større dimensioner, 

men (måske) bedre end 

ingenting?

 Meget korte impræg-

neringsprocesser kan 

give lignende resultat.

Dypning



 De ‘grønne’: kobber er hovedaktivstof. Suppleres med co-biocider. 
Kobberet kan findes i opløst form (fx Wolmanit CX, Tanalith E og 
Celcure AC 500) eller som mikropartikler (fx Micropro).

 De seneste år har det været på mode at tilsætte brun farve i 
imprægneringsvæsken, så træet ikke bliver grønt på overfladen.

 Metalfrie: organiske biocider; IPBC, tebuconazol, propiconazol m.fl.; 
fx Impralith BKD, Wolsit.

 Oliebaserede; vakuumimprægneringsmidler, fx GORI605 og Protim
P-vac samt kreosotolie.

 Alle biocidholdige midler skal godkendes af miljømyndighederne 
inden de markedsføres. Effektivitet og miljøbelastning 
dokumenteres ved omfattende forsøg.

Imprægneringsmidler



NTR Kvalitetsmærket



 Termisk (varmebehandlet)

 Accoya (anhydridmodificeret)

 Kebony (furfurylering)

 Silikater (vandglas)

 I princippet ingen krav til dokumentation af virkning. Langt de fleste 
producenter tester dog effektivitet på sammen måde som ses for 
biocidholdige produkter

 Endnu ingen EN-normer til test

Modificering



 Termisk (‘varmebehandling’)

Behandlingen foretages i et åbent eller lukket system, hvor træ opvarmes i 
vanddamp eller N2 til 170 – 220 °C. Opvarmningen medfører kemiske 
ændringer i træet, som igen medfører ændringer i træets egenskaber.

 Kemisk

 Ren kemisk

 Bulking

 Krydsbinding

Behandlingerne gennemføres i lukkede systemer, hvor træet typisk 
imprægneres med stoffer og forbindelser, som modvirker vandoptagelse, 
ændrer træets evne til at binde vand eller på anden måde ‘låser’ 
cellestrukturen.

Typer af modificering



Eksempel på proces - Accoya

Trykkammer
Eddikesyreanhydrid
Hærdning



Modificering af træ påvirker primært forholdet mellem træ og vand

Dette påvirker:

 Modstandsdygtighed overfor svampe/insekter

 Dimensionsstabilitet

 Varmeledningsevne

Træ og vand - I

Principskitse: cellevægge i træ, vandbinding, modificering



Træ og vand - II
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 Modificeret træ fås i holdbarhedsklasse 1-3 svarende til holdbarhed 
i spektret fra Teak til Douglasgran

 Holdbarheden er væsentligt mere ensartet end for naturligt 
holdbart træ

 Når én egenskab forbedres kan andre forringes:

 Styrkereduktion pga. termisk nedbrydning

 Hårdhed pga. termisk nedbrydning

 Elasticitet nedsat pga. krydsbinding

 Træets reducerede fugtindhold medfører:

 Dimensionsstabilitet

 Lavere varmeledning

 Mere stabilt for malebehandling

 Der findes modificeret træ på markedet, som ikke har de 
egenskaber, man skulle forvente…

Brug veldokumenterede produkter!

Materialeegenskaber



De træfacader, som holder længst er dem, som ud over at være 
konstrueret korrekt, også efterses og vedligeholdes:

 Malede overflader kan med fordel vaskes en gang årligt for at 
forhindre vækst af alger og skimmel

 Træfacader bør gennemgås jævnligt (fx hvert andet år) for 
nedbrydningsskader. Hurtig indsats kan gøre stor forskel

 Små skader i træværket eller på malede flader skal lappes 

 Malede flader skal vedligeholdes, inden revnedannelse og afskalning 
medfører skade på det bagvedliggende træ

Behandlingsvejledninger kan dannes i Malerfagligt Behandlings-
Katalog http://mbk.teknologisk.dk/Login.aspx

Vedligeholdelse af træfacader

http://mbk.teknologisk.dk/Login.aspx


Limtræ i gran. Overfladebehand-

ling efter udlusning af rådskader.

MBK-anvisning sikrer korrekt ved-

ligeholdelse.

Der anvises prøvemetoder til

vurdering af tilstand og forbe-

handling inden endelig male-

behandling. 

MBK anvisning



Spørgsmål fra salen

Kontakt:

Thomas Mark Venås

Teknologisk Institut, Byggeri

thv@teknologisk.dk

+45 72 20 23 29

Spørgsmål af generel karakter 
forsøges besvaret bedst muligt.

Spørgsmål om konkrete produkter 
besvares måske.

Politiske spørgsmål besvares ikke.

I er altid velkomne til at ringe.

mailto:thv@teknologisk.dk

