Kærlig træpleje
i over 100 år

Wood Care

Træbeskyttelse gennem
GENERATIONER

Collstrop navnet kan føres helt tilbage
til 1757, hvor den unge Andreas Lauesen,
der senere ændrer sit efternavn til
Collstrop, tager fra fødebyen Colstrop
i Sønderjylland til København for at
få ansættelse hos sin onkel, tømmerhandler Peter Petersen, Genner.
Den egentlige grundlægger af det
Collstrop vi kender i dag, er dog en
anden Andreas Collstrop, 4. generation
i den allerede dengang landskendte
virksomhed. Andreas Collstrop var en
mand med mange ideer og visioner,
bl.a. var det ham, der først så mulighederne i træsveller, og det var ham,
der så ideen i at imprægnere dem.

Andreas Collstrup - grundlægger af Collstrup 1914.
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TRÆ FORTJENER EN SÆRBEHANDLING

Det er vigtigt, at beskytte udendørs
træværk. Ikke kun for at forandre
træets farve, men især for at beskytte
og bevare træet i mange år.
Collstrop har mere end 125 års erfaring
i træbeskyttelse med vores omfattende
sortiment af specialolier til behandling
af bl.a. cedertræ, lærketræ, teak,
mahogni, fyr og grantræ.
Med Collstrop specialolier sikrer du
længst mulig levetid for dit træværk.
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Ved vedligeholdelse af træværket er
det vigtigt at gøre overfladen klar til
genbehandling .
Overfladen skal afrenses med en
grundrens eller trærens, således der
ikke er støv, fedt, alger og lignende på
overfladen.
Man skal tillige sikre sig, at træet ikke
har en fugtighed på mere end 17%
inden påbegyndt behandling.

Algefjerner og trærens

PREMIN FJERN OG FORBYG
Vandbaseret

PREMIN INDE OG UDE
Vandbaseret

‐ Premin fjern og forbyg er et vandbaseret luftsvagt middel, der på en
gang behandler det eksisterende
skimmelangreb og samtidig forebygger
ny skimmelvækst.
‐ Idealt at anvende på områder hvor
en afvaskning ikke er mulig.
‐ Anvendes på træ, beton, mursten,
plader ect.
‐ Indeholder ingen klor og bleger ikke.

‐ Premin desinfektion dræber
bakterier og fjerner belægninger,
mug og dårlig lugt.
‐ Kan anvendes både ude og inde.
‐ Anvendes på træ, havemøbler,
drivhuse, campingvogne og både.
‐ Farveløs

Emballage: 5 ltr.
Påføring: Med sprøjte, pensel eller
børste.

Emballage: 1 ltr.
Påføring: Efter passende fortynding
påføres med sprøjte, vandkande, klud,
svamp eller børste.

algefjerner og trærens
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grundingsolie
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GRUNDINGSOLIE

collstrop grundingsolie
Vandbaseret

collstrop grundingsolie
Oliebaseret

‐ Giver en effektiv beskyttelse mod
skimmel og blåsplint.
‐ Anvendes til førstegangsbehandling
af nyt og grunding af gammelt
træværk.
‐ 	Trænger ind og forøger træets
formstabilitet.
‐ Giver en god og ensartet bund for
viderebehandling med Collstrop
produkter.

‐ Effektiv beskyttelse, indeholder
fungicider mod skimmel og
blåsplint.
‐ Anvendes til nyt træværk samt til
stærkt udtørret, også tidligere
behandlet træværk.
‐ Anvendes også som grundingsolie,
hvor der efterbehandles med vandfortyndbar træbeskyttelse.
‐ 	Trænger ind og forøger træets
formstabilitet.

Farve: Farveløs
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

Farve: Farveløs
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

kobbergrøn grundingsolie

grundingsolie

collstrop kobbergrøn
Oliebaseret
‐ Collstrop kobbergrøn grundingsolie er en oliebaseret grundingsolie,
indeholdende kobbernaphtenat, som
beskyttertræværket mod klimapåvirkninger, øger træværkets
dimensionsstabilitet samt mindsker
tendensen til sprækkedannelser.
‐ Collstrop kobbergrøn grundingsolie anvendes på nyt træværk, stærkt
udtørret og tidligere behandlet
træværk.
‐ Anvendes til nyt og gammelt træværk i forbindelse med mur og jord,
eller hvor der har været angreb af
skimmel og blåsplint og en total
udskiftning til trykimprægneret
træ ikke kan foretages.

‐ Velegnet til bjælkender, gulvbjælker
og sammensat træværk.
Farve: Grøn
Emballage: 5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.
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grundingsolie
til lærk- og cedertræ
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Lærketræsgrunder

cedertræsgrunder

GRUNDINGSOLIE TIL LÆRKETRÆ
Oliebaseret

GRUNDINGSOLIE TIL CEDERTRÆ
Oliebaseret

‐ Effektiv beskyttelse, indeholder
fungicider mod skimmel og blå
splint.
‐ Anvendes til grundbehandling af
lærketræ inden den afsluttende
overfladebehandling.
‐ 	Til terrassebrædder af lærke træ
anvendes grundingsolien som eneste
behandling UDEN efterfølgende
overfladebehandling.
‐ Når grundingsolien anvendes uden
efterfølgende overfladebehandling,
kræver dette hyppigere genbehandling.

‐ Effektiv beskyttelse, indeholder
fungicider mod skimmel og blå
splint.
‐ Anvendes til grundbehandling af
cedertræ inden den afsluttende
overfladebehandling.
‐ 	Til terrassebrædder af cedertræ
anvendes grundingsolien som eneste
behandling UDEN efterfølgende
overfladebehandling.
‐ Når grundingsolien anvendes uden
efterfølgende overfladebehandling,
kræver dette hyppigere genbehandling.

Farve: Gylden
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

Farve: Gylden
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

Lærketræsolie

cedertræsolie

collstrop lærketræsolie
Overfladebehandling af lærketræ
Oliebaseret

collstrop cedertræssolie
Til færdigbehandling af cedertræ
Oliebaseret

‐ Beskytter mod solens ultraviolette
stråler.
‐ Bevarer lærketræets struktur og
farve.
‐ Indeholder fungicider, som beskytter
mod overfladeskimmel.
‐ Giver en robust og vandafvisende
overflade.
‐ Ikke velegnet på terrasser/vandrette
flader.

‐ Beskytter mod solens ultraviolette
stråler.
‐ Bevarer cedertræets struktur og
farve.
‐ Indeholder fungicider, som beskytter
mod overfladeskimmel.
‐ Giver en robust og vandafvisende
overflade.
‐ Den anvendes på huse, gavle og
andre beklædninger af cedertræ samt
hegn.

Farve: Honning
Emballage: 2,5 og 10 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

Farve: Gylden
Emballage: 2,5 og 10 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

Wood Care

træpleje
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Teak- og ædelstræolie

collstrop Teakpleje
Til udendørs behandling af teak
Oliebaseret

collstrop ædelstræolie
Til udendørs behandling af mahogni
træsorter
Oliebaseret

‐ Indeholder fungicider, som beskytter
mod overfladebegroninger og
misfarvninger.
‐ Anvendes til teak samt andre røde,
hårde træsorter.
‐ Anvendes til ubehandlet træ samt
vedligeholdelse eftergrundig
afvaskning af træet og evt. slibning.
‐ Fremhæver og bevarer træets
oprindelige dybe farve.
‐ Giver træet en vandafvisende
overflade.

‐ Indeholder fungicider, som beskytter
mod overfladebegroninger og
misfarvninger.
‐ Anvendes til mahogni samt andre
røde, hårde træsorter.
‐ Anvendes til ubehandlet træ samt
vedligeholdelse eftergrundig afvaskning af træet og evt. slibning
(sandpapir).
‐ Fremhæver og bevarer træets
oprindelige dybe farve.
‐ Giver træet en vandafvisende
overflade.

Farve: Teak
Emballage: 2,5 ltr.
Påføring: Pensel eller fnugfri klud.

Farve: Ravfarvet
Emballage: 2,5 ltr.
Påføring: Pensel eller fnugfri klud.

træbeskyttelse
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træbeskyttelse

collstrop TRANSPARENT
TRÆBESKYTTELSE
Oliebaseret

collstrop TRANSPARENT
TRÆBESKYTTELSE
Oliebaseret: Tixotropiske

collstrop heldækkende
TRÆBESKYTTELSE
Oliebaseret

collstrop heldækkende
TRÆBESKYTTELSE
Vandbaseret

‐ Den traditionelle tynde transparent
træbeskyttelse.
‐ Frisker eksisterende kulør op, eller
tilfører ny kulør.
‐ 	Til effektiv beskyttelse af udendørs
træværk, der er grundet eller trykimprægneret.
‐ Perfekt til hegn, legeredskaber,
udhuse m.m.
‐ Giver en vejrbestandig, robust og
vandafvisende overflade.
‐ Beskytter mod overladeskimmel
og begroninger.
‐ Fremhæver træets åretegning og
struktur.

‐ Den traditionelle transparente
træbeskyttelse, med tixotropiske, altså
mere tyktflydende, laserende træbeskyttelse.
‐ Nem at arbejde med, næsten uden
spild, meget fed konsistens.
‐ 	Til effektiv beskyttelse af udendørs
træværk, der er grundet eller trykimprægneret.
‐ Perfekt til hegn, legeredskaber,
udhuse m.m.
‐ Giver en vejrbestandig, robust og
vandafvisende overflade.
‐ Beskytter mod overladeskimmel
og begroninger.
‐ Fremhæver træets åretegning og
struktur.

‐ 	Til efterbehandling af udendørs træ,
der er grundet eller trykimprægneret.
‐ Hegn, carport, udhæng, legehus m.m.
‐ Beskytter mod vejrlig og begroning.
‐ Giver en udfyldt, vejrbestandig og
robust overflade.
‐ Høj dækkeevne.
‐ Velegnet til farveskift.
‐ 	Træ som tidligere er behandlet
medvandig træbeskyttelse bør ikke
behandles med olie/alkydtræbeskyttelse.
‐ Drypfri.

‐ 	Til nyt træværk og til udtørret
træværk.
‐ 	Til efterbehandling af udendørs træ,
der er grundet eller trykimprægneret.
‐ Hegn, facader, garager m.m.
‐ Giver træet en vandafvisende
overflade.
‐ Stor dækkeevne.
‐ Beskytter mod vejrlig og begroning.
‐ Drypfri.

Farve: Klar, sort, pine, teak, nød og
mahogni.
Emballage: 5 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.
Kvalitet: Fås også til maskinpåføring.

Farve: Klar, sort, pine, teak, nød og
mahogni.
Emballage: 5 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

Farve: Sort, hvid, svenskrød,
lys grå umbra og antracitgrå.
Emballage: 5 ltr. og 20 ltr.
Påføring: Pensel.
Kvalitet: Fås også i sprøjtekvalitet og
til maskinpåføring.

Farve: Hvid, sort, svenskrød, lys grå,
umbra og antracit grå.
Emballage: 5 ltr. og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.
Kvalitet: Fås også til maskinpåføring.

Træolie

terrasseolie

COLLSTROP TRÆOLIE
Oliebaseret

collstrop terrasseolie
Oliebaseret

‐ 	Trænger dybt ind og beskytter i årevis.
‐ Perfekt til hegn, udhegn, havemøbler
m.m.
‐ Efterlader et højt indhold af
beskyttende tørstof i træet.
‐ Beskytter effektivt mod overflade
begroninger.
‐ Modvirker svindrevner og blegning
ved solpåvirkning.
‐ Bevarer træets naturlige åretegning.
‐ Mindsker risikoen for at træet slår sig.

‐ 	Terrasseolie hjælper med at give
optimal beskyttelse. Levetiden på
din træterrasse forlænges, ved at
pleje og nære træet, så der ikke opstår
revner og så træet bevarersit
udseende og sin glød.
‐ 	Terrasseolien må ikke danne film/
overflade, men skal trænge helt ind
i træet. Derfor påføres terrasseolien
rigeligt og aftørres efter 30 minutters
indvirkningstid.
‐ Der skal ikke grundes med
grundingsolie, inden anvendelse
af terrasseolie.

Farve: Klar, grøntonet, naturbrun.
Emballage: 2,5 ltr.
Påføring: Pensel.

Farve: Klar, Pine, Teak, Mahogni, Sort.
Emballage: 5 ltr.
Påføring: Pensel.

træ- og terrasseolie
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facadefarver
Nyhed

Collstrop Industrielkvalitet
Vandbaseret

Svensk rödfärg
Vandbaseret

‐ 	Trænger dybt ind og beskytter i
årevis.
‐ Efterlader et højt indhold af
beskyttende tørstof i træet.
‐ Beskytter effektivt mod overflade
begroninger.
‐ Modvirker svindrevner og blegning
ved solpåvirkning.
‐ Bevarer træets naturlige åretegning.
‐ Mindsker risikoen for at træet slår sig.

‐ Falu Vapen Fasadfärg er en
moderne alkydolie baseret.
‐ Fasadfärg er helmat og let
at påføre.
‐ Der opbygges ikke en tæt farvefilm,
hvilket gør det muligt for træet at
ånde.
‐ Den hæfter på mange forskellige
underlag og kan med fordel
anvendes sammenmed andre
traditionel træbeskyttelse.

Farve: Sort, hvid og antracitgrå.
Emballage: 20 ltr.
Påføring: Maskinpåførsel.
Kvalitet: Industriel kvalitet til
maskinpåførsel.

Farve: Falu rød, Falu sort, Falu hvid,
Falu grå
Emballage: 4 og 10 ltr.
Påføring: Pensel.
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gode råd

‐ Lærk er en 'sur' træsort, som har
en tendens til hurtigt at blive sort
på grund af skimmel angreb.
Derfor anbefales det det altid at
afvaske lærketræet med trærens.
‐ Lærk begroes hurtigere end fyr
og gran.
‐ Brug aldrig ståluld til afslibning af
træ udendørs.
‐ Brug en god fyldig pensel af hår
(ikke kunststof) til oliebaserede
produkter.
‐ En god pensel drypper ikke og
arbejdet bliver bedre og lettere.
‐ Vandrette flader holder kortere
tid end lodrette.
‐ God bund - ren, fast og tør
- giver længere holdbarhed.
‐ 2 tynde lag er bedre end 1 tykt.
‐	Tykke lag giver længere tørretid
og dårligere vedhæftning.
‐	Transparente behandlinger holder
ikke så længe som dækkende.

‐ Dækkende behandlinger stiller større
krav tilbunden/grundingen end
transparente.
‐ Behandles altid i hele træets længde
- så undgås overlapning.
‐ Vandbaserede systemer tørrer
hurtigere end oliebaserede.
‐ Spar ikke på grundingen - træet skal
holde længe.
‐ Læs brugsanvisningen før du går
i gang.
‐ Vandrette flader er altid problematiske og skal behandles ofte.
‐ Anvendte klude skal bortskaffes eller
opbevares i spand med tætsluttende
låg.
‐ Lav først prøveopstrøg på bagsiden,
så undgås overraskelser.
‐ Er du i tvivl, kan du altid kontakte
Micoll ApS på collstrop@collstrop.dk
eller gå ind på hjemmesiden:
collstropwoodcare.dk og læs mere.

Se mere på collstropwoodcare.dk

Wood Care
Microll Aps - Tlf. 7630 8600 - E-mail: collstrop@collstrop.dk

