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Nyhet!

Alcro Uteplats – en högkvalitativ träolja!
Våren står för dörren och det är dags att sköta om och
olja in trädgårdens uteplatser eller trädgårdsmöbler. Alcro
Uteplats är en helt ny högkvalitativ vattenburen träolja
som snabbt tränger ner i träet och framhäver träets vackra
egenskaper. Upp till 75 %* av innehållet i Alcro Uteplats är
dessutom biobaserat.
Att olja in uteplatsen varje år är A och O för att skydda och bevara träet så att det håller över tid. En bra träolja skyddar både
träet och tar fram dess naturliga skönhet.
Alcro Uteplats är en ny högkvalitativ, vattenburen olja som
framhäver träets vackra egenskaper. Produkten är avsedd just
för behandling av allt slags obehandlat, tryckimpregnerat eller
tidigare oljat trä i trätrallar, altaner och räcken utomhus.
Oljan tränger snabbt ner i träets porer och förseglar det.
Därmed torkar inte träet ut, spricker eller drabbas av fuktupptagning. Behandlingen håller trä som ask, furu, lärkträ eller
gran fräscht och vattenavvisande.
I Alcro Uteplats kommer upp till 75 %* av kolet i ingredienserna från växtriket och ca 25 % av kolet från fossila källor.
Alcro Uteplats kan brytas i ett flertal kulörer. För den som inte
vill välja finns det även tolv färdiga kulörer, från klassiskt bruna
till ljusare grå.
Vanligast när man väljer kulör är att utgå från kulörsättningen
på huset och försöka hitta en kulör som matchar eller går ton-iton. För att skapa mer dynamik kan olja till altanen och utemöblerna i två kulörer som ligger nära varandra med fördel väljas.
Värt att tänka på är att trätrall i ljusa kulörer drar åt sig mindre
värme jämfört med om man oljar i mörkare kulörer, samtidigt
som de mörka kulörerna ofta ge mer karaktär.
Rekommenderat pris Alcro Uteplats, från 422 kr/ 4 liter.

Att olja in golvtrallen och trädgårdens trämöbler är A och O för hållbarheten. En bra träolja skyddar träet och tar fram dess naturliga skönhet.

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

Alcro Uteplats är en ny vattenburen, högkvalitativ olja till obehandlat,
tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä i altaner och räcken utomhus.
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.

