
Varför Redo Ytskydd?
Redo Ytskydd tränger in och förenar sig snabbt med materialet, ytan blir hårdare vilket ökar materialets hållbarhet och därmed 

livslängd. Redo Ytskydd ger dessutom ytskiktet en självrengörande funktion då ytan blir hårdare och ytstrukturen jämnare, och 

det gör att regnet enkelt spolar av och rengör ytan från smuts och damm. Detta i sin tur innebär sänkta kostnader för underhåll. 

Redo Ytskydd bibehåller ånggenomsläppligheten och passar för såväl gamla som nya ytor. En stor fördel är att Redo Ytskydd 

torkar snabbt och förenar sig med underlaget, vilket gör att ytan kan tas i bruk redan efter några timmar. Allt detta samtidigt som 

produkten medför varaktig silvergrå yta på trä. Allt i ett enda steg vid rena ytor!

Därför Redo Ytskydd?
Vår produkt Grön-Fri är marknadsledande när det kommer till påväxt och har genom åren hjälpt 

tiotusentals kunder att få sina ytor rena och fina. Själva namnet Grön-Fri är synonymt med rena ytor 

och fina tak. Det har varit en lång resa med mycket hårt arbete. Samma resa vill vi nu göra med 

Redo Ytskydd. Grön-Fri ger kunden en ren och fin yta som Redo Ytskydd i sin tur förbättrar med 

sina unika egenskaper. Genom att förlänga materialets livslängd och styrka med Redo Ytskydd kan 

vi på riktigt nå ett mer hållbart samhälle där våra material varar längre. Detta är grunden till Jape 

Produkts AB:s stora satsning på den fantastiska produkten Redo Ytskydd.

En överlägsen produkt för att skydda trä, tak och fasader

√ Enstegsprodukt

√ Motverkar påväxt av alger, lav, mossa och mögel.

√ Gör ytan starkare, torrare och smutsavvisande.

√ Medför en varaktig silvergrå yta på trä.

FRAMTIDENS
KISELPRODUKT ÄR HÄR!

- Jape Produkter AB har som vision att hjälpa människor att få friska hus. Med produkter som eliminerar 
påväxt och rengör ytor kan människor underhålla material i stället för att köpa nytt. Det vi har 

saknat i vårt sortiment och som vi nu har tagit fram är en produkt som förlänger materialets 
livslängd samtidigt som ytan får helt nya egenskaper. Redo Ytskydd är baserad på en 
världsunik patenterad kiselteknik och medför att en yta blir torrare, starkare, smutsavvisande 

och motståndskraftigare mot påväxt. Genom att applicera Redo Ytskydd på nya och 
gamla material minskas underhållsbehovet samtidigt som materialets livslängd 
ökar. Redo Ytskydd är ett stort steg mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. 

– Alexander Werne, Produktchef.
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Effekten av Redo Ytskydd på olika ytor
Bilderna nedan visar olika ytor där vänstra delen har behandlats med Redo Ytskydd. Därefter har Kimrök, ett fint kolpulver som 

med lätthet tränger in i sprickor, porer och ojämnheter penslats över ytan för att simulera smutspartiklar.

Som bilderna visar är det otroligt svårt för smuts och små partiklar att få fäste på en yta som har behandlats med Redo Ytskydd. 

Ytan förblir ren, starkare och minskar risken för påväxt. Helt enkelt ett överlägset och bättre sätt att skydda dina utomhusytor. 

Bilderna nedan visar olika material där vänster sida har behandlats med Redo Ytskydd.

Redo Ytskydds verkan på trä
För att utvärdera Redo Ytskydds effekter på trä över tid genomfördes ett långtgående test. 

Med testet kan vi påvisa att genom behandling med rätt produkter kan vi få material som i detta test, trä, att hålla längre och 

samtidigt nå ett mer hållbart samhälle.

Prov 1 
Har inte blivit behandlad med någon produkt.

Prov 2 
Behandlades i september 2019 med Prick-Fri och rengjordes med Redo 
Trä-Rent. 

Genom att neutralisera ytan med Prick-Fri och rengöra med Redo Trä-Rent 
får vi bort påväxt och smuts som bryter ner träet. Dock hindrar inte 
dessa produkter solens UV-strålar från fortsatt bryta ner träet, vilket syns 
tydligt i sprickbildningen.

Prov 3 
Behandlades i september 2019 med Prick-Fri, rengjordes med Redo Trä-Rent 
för att sen behandlas med Redo Ytskydd. 

Med Redo Ytskydd stoppar vi träets åldrande och vi ser tydligt hur träet 
har behållit sin struktur (mindre sprickbildning), sin vackra nyans och 
avsaknad av påväxt.

Lansering: Redo Ytskydd kommer att finnas tillgänglig i färg- och byggfackhandeln inför säsongen 2023.

För mer information om Redo Ytskydd, kontakta: Alexander Werne, Produktchef, Jape Produkter AB 

E-post: alexander@jape.se

För information ang. publicering och bildmaterial, kontakta: Jeanette Axelsson, Marknadsansvarig, Jape Produkter AB 

E-post: jeanette@jape.se
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