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Beskrivning: Bets som ger en halvmatt och vacker infärgning. Framhäver träets ådring  

och utseende.  

Ytan blir smuts- och vattenavvisande. 

 

Användning: Använd den inomhus på obehandlat trä där du önskar förändra kulören  

eller fräscha till. På träpaneler, möbler, lister m m. 

Kulören kommer att upplevas olika beroende på träslag.  

Ljusa kulörer kommer att gulna med tiden. 

 

Gör så här: • Rengör med målartvätt  

• Slipa ev lätt för att få bort träresning  

• Rör om före och under användning  

• Applicera med pensel eller svamp, i ett jämnt skikt i träets 

längdriktning och undvik överlappning  

• Ytterligare ett skikt ger en mörkare infärgning  

• Ljusare kulör kan uppnås genom spädning, upp till 20% vatten  

• Ta omg bort överskott av betsen med en luddfri trasa  

• Tänk på att trasor med produkten kan självantända - destruera  

dem på ett brandsäkert sätt. Lägg dem i vatten eller bränn upp dem  

• Behandla ev med vattenburen lack för att göra ytan mer tålig. Slipa  

ev bort träresning efter första lackningen  

• Tänk på att ventilera efter behandlingen 

 

Tekniska data:  

Glans: Halvmatt, 20 

Densitet: ca 1,0 kg/l 

Torrhalt: ca 21% vikt 

Sträckförmåga: 15 m2/l beroende på underlaget 

Torktid vid 23°C och  

normal luftfuktighet  

(60%): 

Dammtorr: 1 timme 

Övermålningsbar: ca 4 timmar 

Genomhärdad: flera dygn 

Arbetsförhållanden: min. +10°C och max 80% relativ luftfuktighet 

Förtunning: Vatten, max 20% 

Rengöring av verktyg: Vatten och tvål 

Förvaring: Svalt frostfritt och väl försluten 

 



Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga av produkten från verktygen före rengöring  

i vatten. Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till  

lokal återvinningsstation. 
 

Tips och goda råd Prova gärna på en mindre yta först, t ex på baksidan, för att  

kontrollera kulören. 
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