Alle træstiger fra Silkeborg Stigefabrik er – medmindre andet er angivet – grundbehandlet med olie ved
levering, og skal igennem stigens levetid løbende behandles med olie for at sikre stigens tekniske
egenskaber og sikkerhed.
Vedligehold af træstiger
Man skal være opmærksom på at træ er et levende materiale, der konstant tilpasser sig omgivelserne,
derfor kan man også opleve at træet suger fugt, ændrer farve, vrider sig lidt og i det hele taget er et
materiale med større variation end fx aluminium.
Dette er forventelige egenskaber, og således ikke grund til reklamation.
Ligeledes skal man være opmærksom på at stiger af træ ikke er vedligeholdelsesfrie - de skal jævnligt have
olie, da træet ellers tørrer ud og kan revne. Dette er specielt vigtigt ved stiger der bruges dagligt, udendørs
eller i miljøer med meget fugt, fx vinduespudserstiger. Hvor ofte ens stiger skal have olie, kommer an på,
hvilke påvirkninger de er udsat for - men hellere en gang for meget end en gang for lidt!
Ved levering fra Silkeborg Stigefabrik er træstiger grundbehandlet med en linoliebaseret træolie, der er
vandafvisende og med en god indtrængningsevne. Vi anbefaler at du til det løbende vedligehold bruger en
lignende olietype, eller fx Clipper I bådolie.
1. Stigen skal være helt ren og tør - fjern al snavs og lad den tørre i minimum 2 døgn
2. Puds stigen let over med sandpapir (P60-P80) for at sikre den bedste indtrængning af olien, tør af
for støv inden behandling
3. Behandl stigen med olie "vådt-i-vådt", dvs. næste penselstrøg påføres så snart det foregående er
trukket ind. Overskydende olie, der ikke trænger ind tørres bort.
Så vidt det er muligt, bør træstiger opbevares indendørs, da dette forlænger stigens holdbarhed!
Man skal altid tjekke at ens stige er i god stand og velegnet til opgaven inden man påbegynder arbejdet og
ligeledes sørge for at stigen håndteres og opbevares korrekt.
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