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TRÄ ÄR ETT NATURLIGT OCH 
LEVANDE MATERIAL OCH KRÄVER  
SPECIELL OMVÅRDNAD 
En oljad dörr i massivträ är en naturprodukt som kräver underhåll. Sköter 

man underhållet får man med tiden en naturligt vacker ytterdörr som håller 

i många år. Sköter man inte underhållet finns risk att torrsprickor uppstår, att 

ytan missfärgas och får svartmögelangrepp.

Ekstrands lämnar ingen garanti på ytbehandlingen av oljade produkter.

Trä sväller med väta och krymper med torka, det är naturligt men går till 

viss del att påverka genom kontinuerligt underhåll. Ekstrands använder 

marknadens bästa produkter för träskydd, men även optimalt träskydd 

har begränsad livslängd och kräver kontinuerligt underhåll. Sol, regn och 

vind påverkar slitaget och därmed underhållsintervallerna, eftersom dessa  

varierar beroende på hur och var produkten är monterad så är det omöjligt 

att ge exakta rekommendationer.

Allt trä behöver kontinuerligt underhåll.

UNDERHÅLL AV OLJADE YTTERDÖRRAR
   
 
Våra dörrar i ek och ädelek skall ytbehandlas med en högvärdig olja minst två 

till tre gånger om året de första tre åren, eller så fort ytan känns torr. Under-

hållsintervallen i framtiden är alltid minst 1 gång per år men i många fall kan 

fler behandlingar krävas, det viktiga är att ytan oljas så fort den känns torr.

SÅ HÄR GÖR MAN

Vi rekommenderar Osmos UV olja för dörrar i ek och Osmos Terass- & 

Träskyddsolja ebenholtz för dörrar i ädelek. Kontakta Ekstrands för råd, vi 

kan tillhandahålla rätt oljor för din dörr. Putsa bort eventuell träresning och 

se till att ytan är ren innan oljning. Vid oljning skall ett tunt skikt strykas på 

med pensel eller liten foamroller. Undvik att olja dörren när det finns mycket 

pollen i luften. Låt torka i ca tolv timmar och upprepa proceduren för bästa 

resultat. Sörj för god ventilation. Om ytan är torr bör man olja dörren två 

gånger med några dagars mellanrum, ge dörren en lätt mellanslip innan 

andra oljningen. OBS! Trasor med olja kan självantända! Bränn eller dränk 
trasor direkt efter användning.

Har underhållet blivit eftersatt och dörren fått en missfärgad yta kan man använda 

trärengöringsmedel. Låt trärengöringsmedlet dra i ca fem minuter, skölj med 

vatten. Komplettera med putsning för att få ytan helt frisk. Olja ytan enligt ovan.

I fabriken väljer vi trästycken som ser lika ut i färg i obehandlat utförande.  

Beroende på träets egenskaper kan de massiva ytorna på dörren ändra färg 

när de oljas eller när de utsätts för sol, varje träbit är unik. Som regel jämnar 

nyanskillnader som uppstår efter oljning eller pga solen ut sig med tiden. Vid 

underhåll kan man försöka jämna ut nyansen på träet med pigmenterade oljor.

Prata med oss på Ekstrands för tips och råd.



UNDERHÅLL 
AV LASERADE YTTERDÖRRAR (DK4)
Laserade ytor är behandlade med DK4 lasyrsystem. Det är en träskyddslasyr 

baserad på en emulgerad akrylförstärkt linoljealkyd. På fabrik behandlas 

ytorna först med DK1 linoljebaserad färglös impregnering och därefter med 

pigmenterad dito och DK4 lasyr i flera skikt. Något generellt underhålls-

schema finns ej då dörrar utsätts för mycket varierande exponering. Något 

större underhåll är inte att vänta första åren. Efter 2 år skall ytorna synas, 

därefter skall man göra en inspektion varje år. Skulle grånad av yta eller  

antydan till spricka i lasyrskiktet märkas ska bättring ske med DK4 i ursprungs-

nyansen. Vi rekommenderar ändå för absolut längsta underhållsintervaller 

att ytorna stryks en extra gång utvändigt med DK4 efter ca 3 år beroende 

på hur utsatta ytorna är. Täta underhåll i början ger glesare underhållsperi-

oder i framtiden. Uppstår en grånad i träporernas botten så har underhållet 

ej varit tillräckligt och skador kan uppstå på produkten.

BEHANDLA  
EVENTUELL SPRICKBILDNING
Sprickbildning kan uppstå i massivt trä, genom kontinuerligt underhåll 

minskar risken. Är ytan mättad så blir den mer vattenavvisande och då blir 

fuktupptagningen långsammare. Detta medför att träet rör sig mindre och 

sprickbildning minimeras. 

Skulle sprickor uppstå så behöver man vidta åtgärder, annars riskerar 

sprickan att växa. Är det en trådsmal spricka kan det räcka med att under-

hålla dörren med olja. Har sprickan hunnit växa så får man fylla sprickan 

med MS-fog eller annat fyllnadsmaterial. Kontakta Ekstrands om du är  

osäker och behöver råd.

De produkter som vi använder vid behandling av massivträdörrar kan även 

inhandlas hos oss för framtida underhåll.

 

Osmo Träolja UV Plus+  För ekytor  

Osmo Terass- & Träskyddsolja Ebenholtz För ädelek svart 

B3 Trärengöringsmedel För rengöring av träytor 

MS lim För bättring av sprickor

För aktuella priser och beställning kontakta oss på info@ekstrands.com  

eller 0479-100 40



INNERDÖRRAR  
OCH LUFTFUKTIGHET
Principen för massiva innerdörrar i trä är samma som tidigare beskrivet för 

ytterdörrar, trä krymper och sväller, är rörelserna för stora så påverkar det 

utseende och funktion. Oljade innerdörrar i trä behöver inte lika frekvent  

underhåll som ytterdörrar, i de flesta fallen kan man vänta flera år med att olja 

ytan. Men omständigheterna varierar och man bör vara uppmärksam på en 

träyta som börjar bli torr. Dörrar som utnyttjas frekvent kan få slitage runt hand-

tag eller där man tar i dörren,fördelen med oljade dörrar i massivt trä är att 

det går att åtgärda ganska enkelt. Kontakta Ekstrands för råd och information. 

Generellt gäller vid allt montage av trädörrar att huset skall ha en luft-
fuktighet som inte överstiger 70% och inte understiger 40%.

Vid nybyggnation förekommer ofta hög luftfuktighet då gjuten betongplatta, 

målning m.m avger stora mängder fukt, därför är det viktigt att byggplatsen 

är uttorkad innan man monterar innerdörrar.  

För låg luftfuktighet är också ett problem, den låga luftfuktigheten kommer på 

vinterhalvåret. Ett exempel på något som bidrar till torrare luft inomhus är eld-

ning i kamin. Resultatet av rörelserna i träet kan bli att limförband kan skadas, 

sprickbildning eller skevhetuppstår eller att måtten på produkten förändras. 

Det är viktigt att innerdörrar har liksidigt klimat, det betyder att luftfuktighet 

och temperatur skall vara samma båda sidor om dörren. Om man t.ex sänker  

värmen i ett rum som inte används så påverkar detta luftfuktigheten och 

därmed fuktkvoten i träet, detta kan göra så att dörrbladet blir skevt. Luft-

fuktighet mellan 40-70% och inomhustemperatur mellan 18-22 grader C är 

en förutsättning för att dörrarna skall må bra, även vi människor trivs bäst 

under dessa förutsättningar.

Invändiga produkter som är obehandlade eller har oskyddad yta till följd 

av bristande underhåll, riskerar torrsprickor och i vissa fall även buktighet. 

Kontakta Ekstrands för råd. 
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