VIRKE

Det här 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.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Runda av vassa hörn och kanter med slippapper.
Grått trä slipar du ner till rent trä.
HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas
upp med ett grovt sandpapper före målning.
TIDIGARE LASERADE YTOR tvättar du med Grovrent.
Mögel och algväxt behandlar du med Alg & Mögelfritt. Skrapa eller stålborsta bort lös färg och lösa träﬁbrer och matta ner blanka färgytor.
NYTT TRÄ OCH YTOR SOM ÄR NEDSKRAPADE ELLER STÅLBORSTADE TILL RENT TRÄ rengör du
genom att borsta bort löst sittande smuts och
damm.
LASERA
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 System Grundolja på hela brädan/fasaden och ändträ. System Grundolja ska torka
minst 30 minuter, därefter torkas överﬂödig olja
bort. Vänta inte längre än 1 dag innan du stryker lasyren 2 gånger i önskad kulör.
TIDIGARE LASERADE YTOR om har blekts eller ändrat kulör men är i bra skick i övrigt, kan du lätt fräscha upp med 1 strykning.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET

ÖVRIGT
VOC

Träfasader utomhus
Spädes ej
Pensel
Vatten
Halvmatt
Ohyvlat trä 4-7 m2, hyvlat trä 7-10
m2
Lägst +7°C
Klibbfri ca 3 timmar,
övermålningsbar 6-8 timmar. Kallt
och fuktigt väder kan förlänga
torktiden.
Använd skyddshandskar
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Produktens VOC: < 130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT
OBS! Använd inte enbart färglös lasyr på nytt trä, det
ger inte tillräckligt skydd mot solens UV-strålar.
OBS! Rör om lasyren väl före användning. 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.
Läs mer på våra arbetsråd samt på www.alcro.se.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen
före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut
i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl
tömda emballage lämnas till återvinningsstationer
eller -centraler.
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