
TERRASSLASYR  

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Med Beckers Terrasslasyr får du en vacker lyster 
och kulör samtidigt som den ger ett hållbart och 
slitstarkt resultat. Den är anpassad för lasering av 
terrasser, staket och trädgårdsmöbler. Terrassla-
syr fungerar utmärkt på tryckimpregnerat trä 
samt obehandlad furu och gran.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Tvätta smutsiga ytor med vatten och Terrasstvätt. 
Skölj bort rengöringsmedlet ordentligt! Vid använd-
ning av högtryckstvätt: undvik för högt tryck efter-
som träet kan skadas. Borsta, skrapa och slipa bort 
löst sittande lasyr och grånat, poröst trä vid behov. 
Runda av vassa hörn och kanter med slippapper. 
 
NYTT OBEHANDLAT, TRYCKIMPREGNERAT OCH TI-
DIGARE OLJAT TRÄ: laseras tunt med Terrasslasyr. 
Stryk ut lasyren ordentligt så att en liter terrasslasyr 
räcker till 10-15 m2. Lasera en bräda i taget för att 
minska risken för överlapp och ojämn kulör. Om 
ytan är starkt sugande så kan ytterligare ett tunt 
skikt strykas på. Det är viktigt att lasyren inte bildar 
film.  
 
TIDIGARE LASERADE YTOR: stryks en gång tunt med 
lasyr i önskad kulör. Tänk på att kulören blir mör-
kare/starkare för varje strykning.  
 
Underhåll av ytor behandlade med Terrasslasyr: För 
att behålla en snygg och fräsch yta rekommenderas 
tvättning 1-2 gånger per år med milt tvättmedel och 
lätt skrubbning med mjuk borste. Spola sedan av 
med vattenslang. Ytor slits olika snabbt beroende på 
hur mycket de används och på hur de utsätts för sol 
och vind.  
 
VIKTIGT  

Rör om lasyren före samt under användning. Under-
laget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. 
Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä som där-
för bör torka minst en säsong före behandling. 
 
 

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 våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hem-
sida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2016-02-18 

VOC Gränsvärde (Kat A/e): 130g/l (2010) 
Produktens VOC: <130g/l 

TORKTID VID +23 °C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri efter ca 4 timmar och 
övermålningsbar efter 16 timmar. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +10°C yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG 10-15m2/liter 

GLANS Matt 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller penseltvätt 

VERKTYG Målardyna 

SPÄDNING Skall ej spädas 

BINDEMEDEL Alkyd 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


