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Træolie til det populære lærketræ
Danskerne vælger lærketræ til 
terrasser, legepladser, garager og 
huse som aldrig før. Træsorten 
har de seneste 10 år vundet stor 
popularitet, fordi den har et 
moderne, lyst og let udtryk. 
Men hvis træet får lov at tørre 
ud, bliver det trist og gråt at se 
på, samt mister en del af sin 
naturlige modstandskraft, fordi 
udtørringen giver revnedan-
nelser og mulighed for, at der 
kan trænge fugt ind i træet. 
Påføres træet derimod olie, kan 
det holde længe, fordi et stykke 
olie-mættet træ ikke forgår.

For at imødekomme det store 
behov har Farvefabrikken Skov-
gaard & Frydensberg udviklet 
en lærketræ-olie, som kan 
beskytte træet mod vind og vejr, 
så det holder i mange år ud i 
fremtiden.

Udviklingen af lærketræ-olien 
har taget flere år, og undervejs 
er der foretaget en række tests 
for at finde frem til den perfek-
te. Normalt fremstilles lærke-
træ-olie af mineralske olier. 
Men erfaringen er, at planteolie, 
og specielt koldpresset rå lin-
olie, har en utrolig evne til at 
trænge ind i selv hårde træsorter 

Lærketræ-olien fra Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg trænger grundigt ind i træet, så det holder 
mange år ud i fremtiden.

samt tørrer hurtigere og er let-
tere at arbejde med. I Skovgaard 
& Frydensbergs lærketræ-olie er 
forholdet mellem planteolie og 
mineralolie nøje afstemt, så 
brugerne får det bedste resultat, 
når de benytter produktet.

To farver
Lærketræ-olien kan også bruges 
til andre hårde træsorter, både 
høvlet og uhøvlet, samt til 
tidligere behandlede overflader, 
som dog skal være åbne, sug-
ende flader. Udover koldpresset 
rå linolie og let mineralsk olie, 
indeholder lærketræ-olien tør-
relse og dobbelt antiskimmelm-
iddel. Det vil sige, at de tilsam-
men giver den bedste virkning 
over for mikrober i luften og 
træet.

Lærketræ-olien fås i to farver, 
natur og lærk/pine, som har  
en gylden nuance og kan  
købes hos farvehandlere, bygge-
markeder, trælasthandler m.fl. 

Nærmeste forhandler anvises 
af Skovgaard & Frydensberg  
på tlf. 36 75 32 22 eller på 
www.skovfryd.dk hvor man 
også kan finde yderligere 
oplysninger om produktet.
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