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Arsinol®  
 

Jeg skal skifte farve på mit træhegn, er det muligt med Arsinol? 

Ja det kan man, blot skal man vurdere, om træet skal have en grunder først. Derefter kan man 

male med Arsinol Dækkende 0171 eller Arsinol Extra 0175. 

 

Jeg har netop fået skiftet et par brædder i gavlen. Kan jeg grunde med Arsinol? 

Ja, her skal man bruge Arsinol 0170, som er en grunder. 

 

Jeg har netop købt Arsinol Dækkende, og opdager, da jeg åbner spanden, at produktet er 

helt klumpet. Hvad er galt? 

Der er der ikke noget galt. Arsinol Dækkende 0171 er tixotropisk, hvilket betyder, at malingen 

flyder ud af sig selv, når man arbejder med den. Konsistensen skal minde om "hytteost”, når 

man åbner spanden. 

 
Hvor mange gange kan jeg genbehandle med Arsinol? 

Man kan blive ved med at genbehandle med Arsinol. Man skal selvfølgelig, se på træværket og 

vurdere om det trænger til træbeskyttelse. Man skal sørge for at træoverfladen, bliver forvitret og 

åbner sig, så træbeskyttelsen har mulighed for at trænge ind i træet. Hvis man giver sit træværk 

for tit, vil man kunne opleve, at malingen ikke kan bære sig selv, og til sidst begynder at skalle af 

eller rynke. 

 

Er det sikkert at bruge oliebaserede produkter? 

Ja, oliebaserede træbeskyttelser trænger længere ind i træet, og har derved længere 

holdbarhed. 

 
Hvor mange år kan behandlingen holde? 

Vi kan ikke give nogen garanti for, hvor mange år vores træbeskyttelse kan holde, da det 

kommer meget an på vejr og vind. 

 
Kan man sprøjte Arsinol på? 

Ja man kan sprøjte Arsinol Transparant 0170 og Arsinol extra 0175, men ikke Arsinol 

Dækkende 0171 

 

Jeg har tidligere brugt vandbaseret træbeskyttelse. Kan jeg bruge Arsinol ovenpå? 

Hvis man skal male ovenpå vandfortyndbar træbeskyttelse, skal man sørge for, at overfladen er 

sugende. Herefter skal man grunde med Arsinol Transparent 0170, og efterfølgende bruge 

enten Arsinol Dækkende 0171 eller Arsinol extra 0175. 

 

Når jeg bruge Arsinol Antrazit Grå, synes jeg nogen gange, at den ser flammet ud i 

overfladen? 

Det er fordi at overfladen, man maler på, er uensartet sugende, og her skal man først give en 

grunder, så man er sikker på, at man maler på en ensartet sugende overflade. 
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Der er kommet blærer eller opkogninger i overfladen 

Dette kan forekomme, hvis der er for høje varmegrader når man maler eller selve træet er for 

varmt, når man maler på det.  

 

Arsinol dækker for dårligt 

Når man bruger dækkende træbeskyttelser, skal man engang i mellem grunde med Arsinol 

transparent 0170. Ellers vil al olie fra den dækkende træbeskyttelse suge ind i træet, og 

overfladen vil blive uensartet sugende. 

 

Jeg har et terrassegulv ,som jeg gerne vil have malet hvid. Kan jeg det med Arsinol? 

Nej, det kan man ikke. På alle overflader, som man skal gå på, skal man ikke bruge dækkende 

træbeskyttelser. Man vil slide overfladen i stykker, der hvor man går meget og vandet vil trænge 

ind under træbeskyttelsen, og få den til at skalle af. 

 

Jeg har Mahogni- eller Teaktræs vinduer. Skal jeg male dem med Arsinol dækkende Teak 

eller hvad? 

Nej, til hårdtræsoverflader, som Teak eller Mahogni, skal man bruge en Arsinol Træolie 0173 

(findes i farverne Teak og Mahogni). Hårdtræsoverflader suger ikke så meget, så det vigtig, at 

man bruger en træolie, der ikke ligger sig så meget i overfladen, at det størkner og skaller af. 

 

Kan jeg bruge Arsinol indvendig i mit sommerhus? 

Nej, Arsinol er kun til udvendig brug. Den indeholder aktive stoffer, der forhindrer råd og svamp, 

og det bruger man ikke indendørs. 

 

Kan jeg få blandet alle farver i Arsinol? 

Ja, vi kan blande special farver ved køb af 100 liter pr. farve. 

 

Kan jeg røre de klumper ud, der er i Arsinol Dækkende 0171, så jeg kan blande den med 

Arsinol extra? 

Nej Arsinol Dækkende 0171, kan ikke røres lind og ensartet, da man så ødelægger dækkeevnen 

og tixotropien i malingen. Den kan ikke blandes med Arsinol extra 0175. 

 

Arsinol extra 0175 er meget blank, kan den også fåes i mat? 

Arsinol extra 0175 er forholdsvis blank, når den lige er påført. Grunden til dette er, at den 

indholder mange fede træolier, og derved bliver den meget fyldig i overfladen. Jo flere olier der 

er i, jo længere holdbarhed er der på træbeskyttelsen. Glansen vil blive slidt ned af vejr og vind. 


