
Fungerande produkter
FÖR HÅLLBARA HEM



Hållbart system för rena och starka träytor
Med Redo Trä-Rent rengör du effektivt dina träytor, tar bort smuts och lösa 

nedbrutna träfibrer. Vill du behålla ytan ren och ge den ett skydd efterbehandlar 

du med Redo Ytskydd som gör ytan starkare, självrengörande och ger ytan en 

varaktig silvergrå nyans över tid.

Med Redo Trä-Rent blir dina  

träytor som nya igen.

Snabbt och enkelt blir du av 

med allt som gör träet mörkt 

och tråkigt.

För mer info @japeprodukter #redoträrent



1. Behandla ytan med Prick-Fri om det finns angrepp av alger eller mögel. Låt  
 verka minst ett dygn, gärna längre.

2. Blöt ytan väl med vatten, applicera Redo Trä-Rent och låt verka i några minuter.

3. Borsta ytan i träets fiberriktning med Redo Trallborste eller Redo Stålborste.

4. Skölj av borsten och den bearbetade ytan med jämna mellanrum.  
 Arbeta i etapper på en begränsad yta.

Så här gör du på omålade träytor
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Här kan du använda Redo Trä-Rent
För obehandlade eller oljade träytor utomhus som behöver 

rengöras, såsom trallgolv, utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, 

utvändiga båtsnickerier etc. Lämplig för alla träslag, tryck-

impregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit. Redo 

Trä-Rent bör användas i kombination med Redo Stålborste 

eller Redo Trallborste och kan kompletteras med Redo Blek-

medel för att få en ljusare ton på träytan.

Så här fungerar det
Redo Trä-Rent löser smuts, fett, rester av träolja och lösa 

träfibrer så att det kan avlägsnas från ytan med hjälp av en 

borste. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater, pH 11 i bruks-

lösning. Kan etsa glas om det torkar in och kan påverka vissa 

metaller exempelvis förzinkad plåt och aluminium. Kan göra 

ek och andra träslag mörkare, om detta inträffar, ljusar du upp 

med Redo Blekmedel.

Art. nr. Spädning Räcker till

Redo Trä-Rent 0,5 liter 15211 Spädes ej 2,5m²

Redo Trä-Rent 1 liter 15212 1 + 1 med vatten 10 m²

Redo Trä-Rent 5 liter 15224 1 + 1 med vatten 50 m²

Redo Blekmedel 1 liter 15312 1 + 4 med vatten 25 m²

För en ljusare 
ton på träet kan en

behandling med
Redo Blekmedel
göras.



Ytskydd i ett steg
Redo Ytskydd är enkelt att använda och du behöver bara en produkt. Appliceras 

enkelt med en lågtrycksspruta med flatstrålsmunstycke på en ren och torr yta. 

Använd Redo Ytskydd på alla ytor utomhus, från mark till tak.

Sätt dig en stund på din

uteplats, slappna av och njut!

Det är lätt gjort med härliga,

rena och fina utomhusytor.

@japeprodukter #redoytskyddFör mer info



Här kan du använda Redo Ytskydd
Redo Ytskydd är en överlägsen, patenterad och miljövänlig 

produkt för att skydda trä, tak och fasader. Självklara ytor att 

behandla är alla träytor och mineraliska ytor som t ex betong, 

tegel, eternit och natursten med många fler.

Så här fungerar det
Redo Ytskydd består av modifierade kiselatomer. Detta innebär 

att själva kiselatomen har fått egenskaper som gör att produkten 

binder sig till materialet under hela dess livslängd. När Redo 

Ytskydd appliceras tränger kislet in i ytskiktet och förenar sig 

snabbt med materialet, ytan blir hårdare vilket ökar materialets 

hållbarhet. Redo Ytskydd ger dessutom ytskiktet en självren-

görande funktion som betydligt begränsar påväxten av alger, 

lav, mossa och mögel. Skillnaden i hur snabbt ytan torkar upp 

efter nederbörd är mycket stor mellan en traditionellt behandlad 

yta och en yta med Redo Ytskydd. Ovan funktioner innebär 

dessutom över tid sänkta kostnader för underhåll och du får 

en längre livslängd på dina ytor!

√
 
MOTVERKAR PÅVÄXT

√ YTSKYDD I ETT STEG 

√ SJÄLVRENGÖRANDE

√ SILVERGRÅ YTA PÅ TRÄ

Art. nr. Spädning Räcker till

Redo Ytskydd 1 liter 15412 Spädes ej 10 m²

Redo Ytskydd 5 liter 15424 Spädes ej 50 m²

1. Se till att ytan är ren och torr.

2. Täck växter vid behov.

3. Applicera med lågtrycksspruta med flatstrålsmunstycke.

4. Beträd inte ytan förrän den är torr.

Så här gör du på rena och torra ytor
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Skydda dina ytor
från mark till tak
Våra produkter är kompisar som skyddar, bevarar och förstärker 
dina ytor. De har olika egenskaper som tillsammans på nya 
och gamla material gör så att underhållsbehovet minskas och 
materialets livslängd ökar. Detta gör att du får sänkta kostnader 
och ytor som håller sig fina längre!

Grön-Fri med Redo Ytskydd
På mineraliska ytor som betong, tegel, 
eternit, natursten med mera är dessa 
två produkter som gjorda för varandra.

Grön-Fri avdödar påväxten omgående 
men påväxten försvinner inte av sig själv, 
för ett omedelbart resultat tvättas ytan 
efter ett dygn. Har du tålamod och inte vill 
göra jobbet med att tvätta så försvinner 
alger inom ett år och lav inom ca två år.

När ytan är ren och fri från påväxt 
behandlar du med Redo Ytskydd. Dina ytor 

blir torrare, mer självrengörande och motståndskraftigare mot påväxt och 
starkare än med andra kiselprodukter. Bra egenskaper som ökar materialets 
hållbarhet och därmed dess livslängd!



Trä-Rent med Redo Ytskydd
Dessa två produkter tillsammans gör 
underverk på alla tänkbara obehandlade 
träytor såsom exempelvis trallgolv, 
utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, ja 
användningsområdet är stort.

Trä-Rent rengör och Redo Ytskydd bevarar, 
förstärker  och gör ytan självrengörande.

En stor fördel är att Redo Ytskydd härdar 
och förenar sig med underlaget så fort 
det har torkat, vilket gör att ytan kan 
tas i bruk redan efter några timmar. Allt detta 
samtidigt som produkten medför varaktig silvergrå yta på trä över tid!

Prick-Fri med Redo Ytskydd
För obehandlade träytor utomhus är 
dessa två produkter perfekta ihop, 
som till exempelvis trallgolv, staket 
och såklart trädgårdsmöbler.

Behandla först ytan med Prick-Fri och 
tvätta sedan ytan med några av våra 
tvättprodukter. När ytan är torr behandlar 
du med Redo Ytskydd, som bibehåller 
ånggenomsläppligheten, vilket gör att 
Redo Ytskydd passar för såväl gamla 
som nya ytor!

“Tillsammans jobbar kompis-produkterna
dubbelt så effektivt och ger dig
storartade resultat”



Ve
r.n

r. 
22

-1

Besök www.jape.se för mer information och säkerhetsdatablad. Där kan du även använda 
verktyget Problemlösaren som hjälper dig identifiera problemet och välja rätt lösning.

För behandling med Trä-Rent, använd Fri-Sprutan 5 liter för applicering 
på ett lätt och ekonomiskt sätt. Använd någon av våra Redo-borstar för 
en effektiv och total rengöring. Detta är allt som behövs för ett riktigt 

bra och enkelt resultat.

För blekning med Redo Blekmedel, använd Fri-Sprutan 5 liter för 
applicering på ett lätt och ekonomiskt sätt.

För behandling med Redo Ytskydd, använd Fri-Sprutan 5 liter tillsammans 
med den justerbara Fri-Lansen 1,2 - 2,4 meter med flatstrålsmunstycke 

så når du de flesta ytorna utan problem. Ett komplett kit för ett ordentligt 
arbete.
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JAPE PRODUKTER AB

Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm  |  Tel 0451-898 77  |  www.jape.se  |  info@jape.se

Rekommenderade och speciellt anpassade 
redskap att användas tillsammans med 

produkterna i denna broschyr


