Fakta och underhåll ask
Latin: Fraxinus Excelsior
Ask är i många avseenden ett användbart
träslag, det är hårt, segt, lättkluvet och i			
övrigt relativt lättbearbetat. Asken är det
träslag vars lövskrud slår ut sist på våren
och trillar av först på hösten. Asken kallas
därför för Kungaträdet

Kuriosa
Enligt fornnordisk mytologi, skapades den förste mannen på jorden, Ask, ur trädet ask. Hans hustru
Embla, skapades ur trädet alm. Det isländska namnet på ask är askr och betyder spjut.
I antikens Hellas var gudarnas spjut och pilar tillverkade av ask.
Oljad ask innerdörr (upphörde oktober 2017)
Be din färghandlare om råd när du köper olja, tänk på att det inte skall vara för mycket lösningsmedel i oljan, det kan lukta starkt inomhus. Olja in dörren med trasa eller svamp, torka av överflödig
olja. Upprepa tills ytan är mättad. Har träets fibrer rest sig, putsa först med fint sandpapper i träets
riktning.
Oljad ask innerdörr
Fr.o.m. oktober 2017 oljas alla innerdörrar med Osmo hårdvaxolja 3032 sidenmatt (ofärgad). För
vidare underhåll be din färghandlare om råd eller gå in på www.welinoco.com.
Laserad ask innerdörr (upphörde oktober 2017)
Denna dörr är laserad för hand med en oljebaserad täcklasyr med glans 90. Om dörren behöver
laseras igen, använd en likvärdig lasyr, be din färghandlare om råd. Lasera därefter i tunna lager enl.
instruktion från tillverkaren. Har träets fiber rest sig, slipa med ett fint sandpapper i träets riktning
innan lasering.
Vitlaserad ask innerdörr
Fr.o.m. oktober 2017 vitlaseras alla innerdörrar i ask med Osmo dekorvax 3188 snö. För vidare
underhåll be din färghandlare om råd eller gå in på www.welinoco.com.
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Täckmålad ask innerdörr
Denna dörr är penselmålad för hand med Jotun Lady, glans 40. Matta ner ytan med ett fint sandpapper (320 korn) i fiberriktningen. Ta bort slipdammet med tryckluft eller med en mjuk borste. Torka
av med klibbduk. Det går nu att lägga på valfri en-komponentsfärg, be din färghandlare om råd.
Lycka till med er askdörr!

