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Trälasyr är en hållbar lasyr med god kulörhållning 
som framhäver träets naturliga ådring och struk-
tur. Den är avsedd för ny- och omlasering av trä-
fasader och andra snickerier utomhus samt mot-
verkar sprickbildning och nedbrytning av träet.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Tvätta smutsiga ytor med Utomhustvätt. Behandla 
mögel och algpåväxt med Alg & Mögelmedel. Bor-
sta, skrapa och slipa bort löst sittande lasyr. Grånat 
& poröst trä slipas ner till rent trä. Vassa hörn och 
kanter slipas av. Hyvlade ytor samt bilade stockar 
ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före mål-
ning. Borsta bort löst damm. Om hela fasaden skra-
pats ner till trärent stryks denna med Grundolja trä. 
På tidigare laserade ytor i bra skick räcker det i regel 
med en strykning Trälasyr. För nytt trä stryks hela fa-
saden/brädan och ändträ med Grundolja trä. Låt 
torka minst 30 minuter, torka bort överflödig olja. 
Vänta inte längre än 1 dygn innan lasering. Stryk Trä-
lasyr i önskad kulör 2 gånger, även på ändträ. Stryk 
bräda för bräda nerifrån och upp eller från sida till 
sida vid liggande panel. Undvik uppehåll i målningen 
på sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare 
skarvar (överlapp) uppstår. Tänk på att kulören blir 
mörkare/starkare för varje strykning.  
 
VIKTIGT  

Rör om lasyren väl före användning. Underlaget skall 
vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Detta gäller 
även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka 
minst en säsong före målning. Måla inte på solheta 
ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det när-
maste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från mål-
ningens avslutande. Använd inte enbart färglös lasyr 
på nytt trä eftersom det inte ger tillräckligt skydd 
mot solens UV-strålar. 
 
Läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida. 
 
 
 
 

NÄR DU MÅLAT KLART  

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.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2017-01-13 

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

TORKTID VID +23 °C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri efter ca 3 timmar och 
övermålningsbar efter ca 6-8 
timmar 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +7°C yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG 4-7 m2/liter på sågat trä och 7-10 
m2/liter på hyvlat trä per 
behandling beroende 
på underlagets sugning 

GLANS Halvmatt 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel 

SPÄDNING Skall inte spädas 

BINDEMEDEL Alkydmodifierad akrylat 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


