Virke

Bra kulörhållning
Lätt att applicera och god vidhäftning
Kort torktid

Virke är en lättstruken lasyr som framhäver
träets naturliga struktur. Du kan använda den
utomhus på nytt, tidigare impregnerat eller
laserat trä. Lasyren gör träet vattenavvisande
och motverkar sprickbildning.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
- Ohyvlat trä 4-7 m², hyvlat trä 7-10 m²

GLANS
Halvmatt

VERKTYG
Pensel

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 3 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Alkyd

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

Skötselråd

Runda av vassa hörn och kanter med slippapper. Grått trä
slipar du ner till rent trä.

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent,
spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba
därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr
väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden
innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre
partier åt gången.

HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp
med ett grovt sandpapper före målning.
TIDIGARE LASERADE YTOR tvättar du med Alcro Grovrent.
Mögel- och algväxt behandlar du med Alcro Alg &
Mögelmedel. Skrapa eller stålborsta bort lös färg och lösa
träfibrer och matta ner blanka färgytor.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på
glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.
Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg &
Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett
ändamål. Skölj rikligt med vatten.

NYTT TRÄ OCH YTOR SOM ÄR NEDSKRAPADE ELLER
STÅLBORSTADE TILL RENT TRÄ rengör du genom att
borsta bort löst sittande smuts och damm.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av
ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot
ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Måla
Rör om lasyren väl före användning.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott
skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite
vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de
suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka,
rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent
nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid
tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att
rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

Använd gärna en flat lasyrpensel, den ger bäst resultat.
Stryk lasyren på en bräda i taget för att minska risken för
överlappning och ojämn kulör. Tänk på att om du laserar
hela ytan två gånger blir slutresultatet mörkare än om du
bara stryker en gång.
NYTT TRÄ OCH FASADER SOM ÄR NEDSKRAPADE ELLER
STÅLBORSTADE TILL RENT TRÄ stryker du först en gång
med Bestå Grundolja på hela brädan/fasaden och ändträ.
Bestå Grundolja ska torka minst 30 minuter, därefter torkas
överflödig olja bort. Vänta inte längre än 1 dag innan du
målar första strykningen.

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din
närmaste Alcro-återförsäljare.

Viktigt

TIDIGARE LASERADE YTOR som har blekts eller ändrat
kulör men är i bra skick i övrigt, kan du lätt fräscha upp med
1 strykning.

OBS! Använd inte enbart färglös lasyr på nytt trä, det ger
inte tillräckligt skydd mot solens UV-strålar.
Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot.
Detta gäller även tryckimpregnerat trä, som bör stå
obehandlat minst en säsong före målning. Måla inte på
solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det
närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från
målningens avslutande.

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.

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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Besök www.alcro.se för mer information.

