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Nyhet!

Bestå Bevara terrassolja med effektivt skydd i upp till fyra år
Nyheten Bestå Bevara är Alcros bästa terrassolja. Den har
en utmärkt kulörhållning, ger ett långvarigt UV-skydd och
det kan gå upp till fyra år mellan behandlingarna. Bestå
Bevara har dessutom upp till 75 %* biobaserat innehåll.
Bestå Bevara är en helt ny olja som är speciellt framtagen
för att vårda din terrass på bästa sätt. Den högkvalitativa
oljan tränger ner i virket och ger ett effektivt skydd mot
vatten, samtidigt som den även skyddar träet från att torka och
spricka. Oljan ger också ett långvarigt UV-skydd, något som är
viktigt med tanke på all sol som terrasser ofta utsätts för.
I vanliga fall krävs det att man oljar in terrassen inför varje
utomhussäsong, men tack vare att den mörka basen innehåller ett speciellt pigment samt en UV-absorberare som tillsätts
i Alcros fabrik räcker det med att olja in terrassen upp till vart
fjärde år!
Bestå Bevara har en utmärkt kulörhållning och finns i tre
färdigbrutna kulörer, Svart, Brun och Grå men kan även brytas
i mörkare kulörer som Svartbrun, Mörkbrun och Rödbrun.
Den är även brytbar från en orange bas, vilket innebär att den
lämpar sig bättre för något mörkare nyanser än riktigt ljusa
kulörer.
Sedan 1906 har Alcro drivit på utvecklingen för en mer hållbar färgbransch. Som en del i denna utveckling innehåller
Bestå Bevara upp till 75 %* biobaserat innehåll. Det innebär att
i Bestå Bevara kommer upp till 75 %* av kolet i ingredienserna
från växtriket.
Terrassoljan Bestå Bevara ingår i serien Bestå där man även
hittar en helt ny fönster- och snickerifärg samt en fasadfärg.
Nyheterna kommer även i helt nya burkar där fokus vid
framtagandet har varit att den nyckelinformation som behövs
ska vara tydlig.
Rekommenderat pris Bestå Bevara, från 598 kr/ 3 l.

Nyheten Bestå Bevara terrassolja har en utmärkt kulörhållning och ger
ett långvarigt UV-skydd.

*uppmätt enligt ASTM D6866-18, som mäter hur stor andel av
det ingående kolatomerna som är biobaserade.

Sedan 1906 har Alcro drivit på utvecklingen för en mer hållbar färgbransch. Bestå Bevara innehåller upp till 75 %* biobaserat innehåll.
För ytterligare information och/eller ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Julia Christiansen, +46 706 02 17 00, julia@perpr.se
Therese Skoglösa, Alcro Marknad, +46 723 48 01 07, therese.skoglosa@tikkurila.com
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Alcro är Sveriges ledande färgvarumärke med över 100 års erfarenhet av färg och målning. Alcro erbjuder färg och färgnära produkter till konsument
och yrkesmålare med ett unikt sortiment, som är resultatet av ett långt forsknings- och utvecklingsarbete sedan 1906.

