
Såpskura altanen 

Att såpskura trägolv inomhus har en lång tradition och skurgolvet får genom slitage och 

upprepad skurning en vacker, ljus och tålig yta. Under senare år har många fått upp ögonen för 

linoljesåpans många användningsområden där mer moderna företeelser så som altaner och 

trädäck blivit populärt att just såpskura.  

Tack vare att vår linoljesåpa är fet, dryg och biologiskt lätt nedbrytbar är det en skonsam 

produkt att använda utomhus då den inte belastar vår natur. Den rengör på djupet och ger en 

smutsavvisande yta. Dessutom bibehåller träet sin naturligt ljusa ton och känns varmt och 

mjukt att gå på. 

Att såpskura sin altan eller trädäck bör dock inte ses som en behandling på samma sätt som 

exempelvis Roslagsmahogny. Vår linoljesåpa är däremot fetare än de flesta andra såpor, vilket 

gör att den inte torkar ut träet utan är något återfuktande. Med andra ord är linoljesåpa ett 

utmärkt val för rengöring och underhåll! 

 

Detta behöver du: 

• Handskurborste eller skurborste på skaft 

• Gysingetrasa eller mopp att ta upp sköljvattnet med alternativt använd trädgårdsslang 

• En hink med såpvatten (dosering ca 3-5 dl Gysingesåpa till 10 l kallt vatten) 

• En hink med rent kallt vatten alternativt använd trädgårdsslang  

Om det är första gången du såpskurar din altan kan du skura några gånger för att snabbare få en 

tålig och smutsavvisande yta. Låt träet torka upp mellan. Underhållsskura sedan varje vår och 

höst.  

Skurningens gång: 

1. Sopa rent ytan från smuts och damm. 

2. Skölj ytan med kallt vatten. Använd inte högtryckstvätt då detta kan skada träfibrerna. 

3. Börja skura med en skurborste i träets riktning. Lägg aldrig såpblandningen direkt på 

torrt trä då det kan ge fläckar. Se därför alltid till att träet som skuras är fuktat med kallt 

vatten. Är altanen stor kan du behöva fukta lite åt gången. 

4. Ta upp såpvattnet med Gysingetrasan eller en mopp och efterskölj med rent kallt 

vatten. Det går även bra att skölja av med exempelvis trädgårdsslangen. 

5. Låt torka och återupprepa om altanen är mycket smutsig 

 


