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Återförsäljare

Sioo Marin – är en unik problemlösare!
Trött på alger och slitage av båtens värdefulla teak? Då är 
Sioo Marin den perfekta problemlösaren. Dessutom sparar 
du både din tid och vår gemensamma miljö. Resultatet blir 
en fantastiskt vacker, hållbar yta.

Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselimpregnering 
av allt trä, nytt som gammalt. Ger en naturlig teakgrå, ren, len och 
sval träyta. Är effektivt vattenavvisande som ändå låter träet andas 
naturligt. 

Sioo Wood Protection AB är det svenska företaget som utvecklat 
en världsunik patenterad produkt baserad på många års erfaren-
het och omfattande forskning. Forskning och produktion görs i 
Göteborg. Företaget säljer även till industri- och proffsmarknaden. 
För mer information besök www.sioo.se.

Sioo Marin – ett naturligt träskydd för enklare underhåll !
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Gör båtlivet lite enklare
Med hjälp av Sioo Marin förhindras nedbrytning av teaken när 
de miljövänliga kiselprodukterna konserverar ytan. Även gamla 
teakdäck räddas och får nytt liv!  

•  Sparar tid, pengar och miljö 

• En strykning ger flera års skydd

• Bevarar träet längre

• Endast enkel rengöring behövs varje år

Att den gör träet vackert teakgrått och är len och sval att sitta 
på är ytterligare ett plus!

Vad gör Sioo Marin?
Bygger på teakens naturliga ämnen och förstärker träet på 
dess egna villkor. Den ger ett förebyggande skydd mot alger 
och svartsporer. Verkan sker genom att träet mineraliseras och 
skadliga organismer inte tränger in eller får fäste. Urlakning av 
nyttiga träämnen hindras och ytan förbättras vilket ger en lång 
hållbarhet. Är UV-resistent och ger ett bra UV-skydd. Är smuts-, 
vatten avvisande och diffusionsöppen men låter träet andas 
naturligt. 

Till vad används Sioo Marin
Konserverar och skyddar teak i marin miljö. Kan användas på 
såväl ny som gammal teak. 

Sioo Ytskydd Marin kan även användas separat på andra ytor.

När appliceras Sioo Marin?
Kan appliceras året runt. Vid torr väderlek, över 5° C, men inte i 
het sommarsol.

Sioo:s övriga produkter
Sioo Träskydd och Sioo Ytskydd. Används tillsammans på 
ytor med tryckimpregnerat trä. Kan även användas för allt trä 
inomhus.

Sioo Träskydd Panel. För obehandlat trä, samt paneler. Används 
även på gamla och krävande ytor. Används med Ytskydd eller 
Ytskydd Panel.

Sioo Ytskydd Panel. Används enbart på vertikala ytor.

Sioo Underhållstvätt. För löpande rengöring av Sioo-impregnerat 
trä eller för lättare rengöring innan Sioo-behandling.

Färdigimpregnerat trä. Sioo-impregnerat trä av hög kvalitet med 
möjlighet till objekt anpassade profiler och mått. 

Göteborgs Båt- och Finsnickeri AB
Östergärde industriväg 503
417 29 Göteborg

031 92 22 00
info@gbgbatsnickeri.se
www.gbgbatsnickeri.se



STEG 2 – Sioo Ytskydd Marin
Åtgång
Ca 8–12 m²/liter och strykning. 

Applicering av STEG 2 – första tillfället

1.  Efter minst 6 tim torktid av STEG 1 ska första strykningen av 
STEG 2 appliceras.   

2.  Skaka behållaren innan vätskan hälls upp i lämpligt kärl.   

3.  Lägg på flödigt. Låt vätskan absorberas i några minuter.   

4.  Gå sedan tillbaka och arbeta in med pensel tills träet är mättat 
och ingen vätska ligger kvar på ytan.  

5.  Påförs vid minst 5° C och ej i het sommarsol.  

6.  Kan tas i bruk när ytan känns torr efter ca 20–60 min. 

7.  Ytan ljusnar succesivt i kontakt med fukt. Det tar 3–5 veckor 
för att få en jämn yta. I början kan ljusgrå fläckar förekomma. 
Härdningsprocessen pågår i upp till ett år och ytan blir allt 
ljusare och vackrare.

8. Under första året kan ibland vita luddliknande partiklar fällas 
ut. Om det inte sköljs bort av regn kan man försiktigt borsta 
bort det med rotborste då ytan är torr.  

Applicering av STEG 2 – andra tillfällen 

1.  Efter 10–14 månader ska alla ytor strykas en ANDRA gång med 
STEG 2. Därefter behandlas slitytor varje år och andra ytor ca 
vartannat år. 

2.  Tvätta först av ytan med Sioo Underhållstvätt så den blir 
ren. Använd medelhård borste. Vid kraftig påväxt kan även 
algborttagningsmedel etc användas. 

3.  Följ sedan punkt 2–6  i  Applicering av STEG 2.  
Vid ytterligare strykning eller hård tvätt kommer teaken till en början 
att få en brun nyans. Den ljusa ytan återkommer efter några veckor.

Övermålningsbar: Med Sioo Ytskydd Marin eller träoljor/trälasyrer. 
Övriga produkter testas först.

Innehåll: Kiselpolymer och vatten.

Personlig skyddsutrustning: Ej obligatorisk. Undvik stänk i ögonen.

Underhåll:
Ytan är mycket lätt att hålla ren. Tvätta regelbundet med 
Sioo Underhållstvätt. Ev. alger och mögel som kan etableras 
ovanpå tvättas lätt bort med Sioo Underhållstvätt och borste. 
Vid behov används starkare medel. Vid slitage eller borstning 
kan den ljusa ytan slitas. Den ljusa färgen återkommer inom 
ett par veckor. Fläckbättra gärna med Sioo Ytskydd Marin på 
ytor som slitits. Vid skador kan båda Sioo-produkterna läggas 
på igen. Ytterliggare info finns i broschyr och på hemsidan 
www.sioo.se. 

Så här gör du
STEG 1 – Sioo Grundskydd Marin
Åtgång
Ca 4–5 m²/liter till 2 strykningar. Första strykningen täcker 6–8 m²/liter, 
andra 10–12 m²/liter. Åtgång varierar med ålder och skick.

Förberedelser/rengöring
Ytan skall göras helt ren från olja, färg och smuts. Ojämnheter och 
missfärgningar slipas bort.

1.  Vattna ytan. Borsta ut Sioo Underhållstvätt för lättare ren-
göring. Använd teakrengöringsmedel för mer grundlig ren-
göring eller för borttagning av oljor, alger m.m.

2.  Slipa bort ojämnheter och ev. kvarvarande rester. Sioo jämnar 
sedan ut färgskillnader.

3.  Skydda partier av glas, aluminium eller rostfritt stål. Vid spill, 
torka genast med blöt trasa. Nåten skadas inte av Sioo. 

4. Redskap: Kärl, pensel, presenningar, hink med vatten, trasa. 

Applicering av STEG 1 – SIOO GRUNDSKYDD MARIN
1. Träytan skall vara torr. Behandla vid torr väderlek, över 5° C, 

men inte i het sommarsol.

2. Skaka behållaren innan vätskan hälls upp i lämpligt kärl.

3. STEG 1 stryks på i TVÅ omgångar med minst 4 tim torktid 
mellan.

4. Vätskan läggs på jämnt och flödigt med pensel eller spruta. 
Stryk ut väl i jämna skikt och arbeta in. Gnid gärna in med trasa.

5.  Låt torka i minst 6 tim. Vid risk för regn, täck över med presen-
ning. Vid mer än ca 5 mm regn på grundskyddet, komplettera 
med mer vätska. 

6. Efterbehandlas med STEG 2 för fixering av STEG 1.

Övermålningsbar: Med Sioo Ytskydd Marin eller oljehaltiga produk-
ter. Övriga produkter testas först.

Innehåll: Kisel, kalium, naturliga växtdelar och vatten.

Personlig skyddsutrustning: Ej obligatorisk. Undvik stänk i ögonen.

Första strykning Andra strykning

STEG 1 6–8 m² / liter 10–12 m² / liter

STEG 2 8–12 m 2 / liter

ÅTGÅNG




