
DRIFT & UNDERHÅLL
LINAX ROYALIMPREGNERAT



De produkter som genomgått Linaxbe-
handling (Royalimpregnering) består av 
furu som är impregnerat med ett koppar-
baserat medel och därefter kokt i en varm 
processolja under vakuum.

Detta ger en eftertorkad trävara som är 
infärgad på alla 6 sidor. Oljan går in 2-3 mm 
i ytorna och i ändträ upp till 20mm, vilket 
ger stora fördelar gällande underhåll.

I oljan kan tillsättas färgpigment. Pigmenten 
kokas då in tillsammans med oljan och ger 
en pigmentering på alla sidor.

Virket blir också mycket formstabilt,
vilket innebär mindre risk för sprick-
bildning än för obehandlat och
impregnerat trävirke.
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Linaxprocessen

Produkten finns i kulör brun (Linax Brun). Behand-
ling är transparent, vilket gör att träets naturliga 
struktur lyser igenom.

Linax har en vacker färgvariation som ger liv i ytan, 
vilket blir annorlunda mot det utseende man får 
med en målad färg Kosmetiska variationer kan 
förekomma då kärnved, ytved och kvistar suger
åt sig olika mycket färg.

Färgpigmenten ligger i oljan och kokas in under 
Linaxprocessen (Royalprocessen) på alla sidor i 
virket. Alternativt kan produkten levereras i en 
naturell olja (Linax Natur) som är utan färgpigment. 
Denna produkt är ljust gyllenbrun när den är ny- 
producerad. Över tid blir denna produkt vädergrå.

Virket blir strölagt under produktionen och det kan 
därför förekomma strömärken på produkten.
Kan vara färgskiftningar vid leverans. 
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Allt trä kräver underhåll och så även Linax. 
Dock är kvalitén på Linaxbehandlat (Royal- 
impregnerat) virke mycket högre och kräver 
mindre underhåll.

Över tid slits / tvättas oljan i det yttersta 
skiktet bort av nederbörd. Färgpigmenten 
kommer som på annat målat virke att 
blekna. Färg ska då bättras på igen med 
motsvarande Linoljelasyr Linax som 
produkten behandlats med.

Hur ofta man behöver beror på under-
lagets kvalitet och placering samt färg.

Underhåll

Linax Natur kommer att få en vädergrå 
ton, och oljan i det yttersta skiktet slits 
gradvis bort. Den som vill ha en vädergrå 
yta behöver inte olja förrän efter 6-12 år 
beroende på klimatförhållanden.

Underhåll ska göras med Linoljelasyr 
Linax Natur. Vill man pigmentera upp ytan 
på Linax Natur kan man själv blanda en 
olja med lika delar av Linoljelasyr Linax 
Natur och Linoljelasyr Linax Brun som 
man sedan påför virket.

Åldring

För altangolv som är ganska utsatt rekommenderas att bättre på vart 6-7 år. För andra ytor kan
du vänta upp till vart 12 år med att bättre på oljan. Dock beror detta på hur utsatt läge trät har.

Underhållsintervall

Viskafors i Linax Natur

Viskafors i Linax Natur 10 år senare



Det är viktigt att virket är rengjort och torrt
(max 20% fuktkvot) innan det efterbe-
handlas med olja.

Vid tvättning ska man inte använda hög-
tryckstvätt då det kan flisa upp virket och
tvätta bort oljan i översta skiktet.

Det bästa är att tvätta med ljummet vatten
och skölja bort med en vattenslang med
normalt tryck.

Använd inte starka fettlösande medel utan 
använd en mild hustvätt. Använd inte heller 
tvättmedel som innehåller blekmedel.

Produkten är Carex linolja, Linax.

Använd pensel för att applicera oljan. Applicera i flera
skikt, låt torka mellan varje omgång. Upprepa tills ytan
inte kan suga upp mer olja. 

Åtgång: 1 liter räcker till ca 7 m² beroende på
underlagets skick. Förvara oljorna frostfritt.

Arbetstemperatur vid inoljning av Linax bör vara en
dygnstemperatur om lägst 15 grader. Man bör
undvika att arbeta i direkt solljus.

På monterat Linax-virke kan viss kådblödning 
förekomma och då speciellt runt kvistar. Detta 
är mer vanligt förekommande på mörka färger 
som Linax Brun.

Kådan kommer över tid att gradvis slitas bort 
av väder och vind. Man kan själv skynda på 
processen genom att borsta bort med en styv 
borste, men vår rekommendation är att låta 
naturen göra jobbet.

Speciellt utsatt är väggar i söder och väst samt 
en altan i soligt läge. Kådutfällning är inget 
onormalt. Det försvinner över tid och är
normalt inte reklamationsgrundande.

Furu innehåller varierande mängder med kåda 
något som traditionellt är bra eftersom kådan 
har en konserverande verkan på trä.

Det går i princip att övermåla Linax. Man ska
då använda en oljebaserad färg.

Vidare underhåll ska då fortsatt ske med en 
olje- baserad färg. Viktigt! Man frångår då 
Woodworks by Bergs AB Linax
produktgaranti.

Underhåll

Produkt

Bra att veta

Per Larsson tel. 010-199 85 10 • per.larsson@woodworks.se

Kontakt


