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Vejledning til vedligeholdelse af træ på legepladser. 
 
Alt træ er sårbart. Træ er skabt til forgængelighed, det kan rådne og brænde. Skal dit træværk bestå, må det 
tilføres et middel der forlænger levetiden. Dette er som oftest en kombination af trykimprægnering og 
efterbehandling. Når legepladser efterbehandles med olie eller maling, er det vigtigt at forstå, at: 
 
• Træ konstruktionen er ofte en sliddel på legeredskabet, og skal derfor omhyggeligt mættes med olie, 

eller grunder, også før evt. maling (Indu anbefaler dog ikke brug af dækkende malinger). Dette for at 
sikre at træværket ikke står ”åben” for råd og svampeangreb. 

• Alt vandretliggende er sårbart over for sol svidning og opsamling af vand i ”vindridser” (revner), vær 
derfor særlig omhyggelig med mætning af disse. Når du oliebehandler redskabet, så start med at oliere 
det vandretliggende – og giv så det vandretliggende igen til sidst. ”lyt” til træet – lad det suge alt det det 
kan, specielt i ”vindridser”, samlinger og huller. 

• Er der algeforekomster på træet (lysegrønne eller grønne belægninger) skal disse fjernes (dræbes) før 
oliebehandling. Dette kan gøres med alm. algedræbe middel (Eksempelvis Sadolin Bio Clean) i en 
forstøversprøjte. Sørg for at sprøjte midlet ind i alle kroge, også i ”vindridser”. Følg i øvrigt fabrikantens 
anvisning. (Hvor der er alger, er der god grobund for svampeangreb). 

• Når der oliebehandles er det vigtigt at træet er tørt. Træ må ikke males/olieres med fugtighedsprocent 
over 20% (Fugtighedsmåler kan købes i trælast, eller farvehandel) Alt træværk rengøres for 
jord/sand/grus før oliebehandling. Hvis der forefindes råd og/eller svamp på træværket, skal det 
angrebne, udskiftes før oliebehandling. 

• Det kan være nødvendigt at oliere sliddele, flere gange på en sæson. Behovet herfor kan dog kun 
erfares ved den ugentlige legepladsgennemgang. Følg altid legepladsproducentens anvisning med 
hensyn til valg af egnet efterbehandlings produkt. 


