Träbets

Framhäver träets naturliga mönster
Går att bryta i valfri kulör
Ljustålig

Träbets är en bets för obehandlade träytor
inomhus, eller träytor som är nedslipade till rent
trä. Betsen tål ljus bra. Ytor som utsätts för hårt
slitage kan du lacka efter betsningen. Till golv
använder du då Lacka, och till andra ytor
använder du Klar Trälack, eller Solklar UV
Panellack.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 12 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.
För aktuell uppdatering: www.alcro.se
Förvaras frostfritt

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

1

Förberedelse av ytor

Besök www.alcro.se för mer information.

NÄR FINISHEN SKA VARA PERFEKT - om du t ex ska betsa
möbler - vät träet först. Låt torka, och slipa sedan med fint
slippapper i fiberriktningen.
ANDRA YTOR, T EX VÄGGPANEL, kan du betsa direkt.
GAMMAL FÄRG OCH LACK tar du bort helt innan du betsar.
Använd Alcro Färgborttagningsmedel.

Måla
Rör upp betsen väl från botten av burken.
Stryk på Träbets med lackpensel eller svamp i träets
längdriktning. Jämna ut betsen ordentligt med en trasa tills
ytan är nästan torr. Hur stark kulören blir beror på hur träet
suger och hur betsen läggs på. Ett tunt skikt bets ger svag
kulör, tjockare skikt ger starkare kulör. Pröva dig fram på en
bräda innan du börjar.
STÖRRE YTOR, T.EX VÄGG- OCH GOLVPANEL: Blanda 1 del
bets och 2 delar vatten. Lägg på med trasa eller svamp.
Arbeta i träets längdriktning 1-2 brädor i taget, nerifrån och
upp på väggar.
LACKNING AV BETSADE YTOR: Betsade ytor som utsätts för
hårt slitage kan du stryka 1-2 gånger med lämplig lack.
Betsen måste vara ordentligt utjämnad och torr innan du
börjar lacka.
Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg
från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester
skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Ek kan missfärgas om behandlingen utförs långsamt.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester
och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på
krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de
många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i
strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
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Träbets ska torka i minst 3 timmar innan du lackar med
Solklar UV Panellack och i minst 6 timmar innan du lackar
med Lacka eller Klar Trälack. Slipa försiktigt med fint
slippapper mellan strykningarna av lacken. Slipa inte ned i
betsskiktet.

