
Fakta om teak och freijo

Teak (tectona grandis)
Freijo (Cordia goeldiana)

Gemensamt för dessa träslag är  att
de är hårda, tunga, stabila och står 
emot röta längre än andra träslag.

Teak är ett av de mest hållbara 
träslagen i världen. Nysågad teak
är mycket brokig och är brun med
inslag av svart, grönt och rosa. 
Färgen jämnas dock av solljus ganska snart.

Freijo har en en vacker struktur som inte jämnas lika fort som teak utan ger liv och karaktär åt 
dörren under hela dess livslängd. Freijo är lite ljusare och gulare i tonen och teak är lite 
mörkare och rödare i tonen.

Skötselinstruktion oljat hårdträ
Oljade dörrar är inte färdigbehandlade, de måste underhållas för att inte bli missfärgade och fula 
men också för att de inte skall suga fukt med svällning som följd. Torkar träet suger det åt sig fukt 
och sväller. Det gör att dörren bågnar och det kan bli problem med såväl täthet som stängning. Be-
roende på dörrens läge och med tanke på klimat kan dörren behöva oljas flera gånger per år.

Denna dörr är oljad två gånger med teakolja. En liten flaska teakolja medföljer vid leverans. Börja 
att underhålla dörren så fort man ser tendens till att ytan blir torr eller börjar bli miss-färgad. Ren-
gör dörren, torka av med trasa, ev med lite diskmedel. Slipa med fint sandpapper i träets riktning. 
Olja in med teakolja, minst två gånger. Torka av överflödig olja med en trasa. (Trasan bör dränkas 
i vatten innan man slänger den för att undvika självantändning). Trä och fanér suger in oljan olika, 
dörren kan då se fläckig ut, detta avhjälps genom att upprepa inoljningen.

Grundligt underhåll (om dörren inte blivit underhållen på lång tid).
Tag utspädd ammoniak eller tralltvätt och tvätta dörren med en svamp. All gammal olja löses då 
upp. Tänk på att skydda händer och att täcka marken under dörren då ammoniak är frätande. Skölj 
sedan av dörren med vatten, lösningsmedlet rinner då av. För att få bort fiber-resningen, putsa med 
fint sandpapper i träets riktning. Olja in, se ovan.

Glasade entrédörrar och entrédörrar med dekorspegel
Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätning mellan glas och glaslist är intakt. 
Silikonmaterialen bryts ner av väder och vind och gör att vatten kan tränga in i konstruktionen och 
orsaka svällning och färgsläpp. Använd silikon anpassat för glas (finns i byggmaterialhandeln) vid 
underhåll. Om dörrbladet har en dekorspegel, kontrollera att fogen mellan dörrblad och list är intakt. 
Vid underhållsbehov, använd en silikonfri, övermålningsbar byggfog.

Lycka till med er trädörr!
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