
Vattenburen nyanserbar trä lasyr. Produktens bindemedel är akrylat.

• Kan brytas tillkulörer med lång hållbarhet tack vare sin helt nya basfärg med
transparenta pigment.• Det nya Super Colors-färgkarta innehåller intensiva och varma,
glödande transparenta färger. Finns även i färgerna i den halvtransparenta Wood
Finishes kartan

• Skyddar trä från fukt och minskar därmed effektivt sprickbildning i trä. Produkten är
en perfekt lösning för träbeklädnader och laminerade balkar i krävande miljöer

• Dubbel så långt underhållsintervall jämfört med konventionella träbetser. Bindemedlet
är baserat på alkydmodifierat akrylat. Produkten innehåller ljusstabilisator och
effektiva fungicider. Dessutom har de nya Super Color-pigmenten överlägsen
solljusbeständighet

• Rekommenderas för målning av yttrtpanel, fönsterramar, dörrar, staket och andra
träytor utomhus. Lämplig för hyvlade och sågade träytor även för impregnerade och
värmebehandlade träytor. Lämplig även för laminerad virke

• Kan övermålas med Pinja Color Plus, Alcro
Virke eller Beckers Trälasyr

28±2%

30±2%

1.0 kg/l

Rekommenderad filmtjocklek (oförtunnad) Teoretisk sträckförmåga

våt torr

2 x 90–120 g/m² 2 x 30–40 µm 4–5 m²/l

Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och 
ytans beskaffenhet.

Övermålningsbar 2-4 t 10–30 min

Temperaturen skall vara under 30ºC vid stapling.Tork och tid till övermålningsbarhet är
beroende av lokala betingelser som
påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Halvmatt.

Alcro-Beckers lasyr kulörer. AVATINT brytningar. Använd alltid brutna produkter. Notera
att pastellkulörer inte 
rekommenderas när harts blödande trä (till exempel Ek). Trähartser kan missfärga 
kulören.
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Träytan skall rengöras från skräp smuts och annat löst material. Säkerställ att det som 
skall målas är fritt från blånad och mögel påväxt.

Pinja Wood Stain, Pinja Indeep.

Valtti Plus Kesto.

Alcro Virke och Beckers Trälasyr

Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 
18%. Temperaturen vid påföring och tork skall vara över +5 C, den relativa
luftfuktigheten skall vara under 80%. God ventilation krävs för bra resultat. Produkten
fungerar utan ugn.

Rör om lacken, undvik att röra in luft. Lacken kan spädas med maximalt 10 % vatten.
Högtryck sprutning: rekommenderad storlek på munstycken: 0,009 –0,0011. Tryck: 80-
160 bar. Sprutvinkeln anpassas till objektets form. Airmix sprutning: rekommenderad
storlek på munstycken: 0,011 –0,0015. Tryck: 40-120 bar. Sprutvinkeln anpassas till
objektets form.
För applicering i borstmaskiner kan produkten förtunnas innananvändning upp till 10%.

Notera!Kulören kan bli olika beroende på träslag detta bör testas innan färgen appliceras
på större ytor.Trä innehåller vissa ämnen, speciellt i kvistar som under
temperatur/luftfuktighets förändringar, kan ge upphov till missfärgningar.

Vatten

Vi rekommenderar att använda produkten oförtunnad. Om det är nödvändigt förtunna
max. 5% med vatten

Vatten

Mängden flyktiga organiska lösningsmedel upp
går till 20 gram /liter färg.

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka
skyddsåtgärder som bör vidtagas. 
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

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 Sverige AB 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.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten

används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande
produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
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