
Terrassen på bilden är 
behandlad med träolja 
blandad i kulören Teak

Uppdatera uteplatsen  
enkelt och snabbt
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Terrassen på bilden är 
behandlad med träolja 
blandad i kulören Gnejs



Ta ut  
svängarna ute
Våren står för dörren, och med den kanske ett behov att fräscha upp snickerierna 
utomhus. När du ändå ska lägga på ett nytt lager med skyddande olja, varför inte 
satsa på en annan kulör på altanen eller trädgårdsmöblerna? Förutom att skyd-
da träet och ta fram dess naturliga skönhet, kan vår träolja brytas i hundratals 
kulörer för att – med relativt små medel – ge din uteplats en helt ny karaktär. 

Med den här broschyren vill inspirera dig att ta ut svängarna när det gäller dina 
kulörval ute, och tipsa dig om vad du behöver tänka på för att uppnå bästa  
möjliga resultat. Bland annat vikten av ett riktigt ordentligt grundarbete innan 
du sätter igång och oljar!

En färgstark vår önskar Beckers



Förstärk naturens 
egna färger
– Blanda träoljan i en av våra 12 utvalda kulörer

Vår träolja kan blandas i hundratals kulörer. Till utesäsongen 2020 har vi valt  
ut 12 stycken, från klassiskt bruna till ljusare grå kulörer, för att göra det enklare 
för dig att välja. 

När du gör det kan du utgå från färgsättningen på huset och försöka hitta en 
kulör som matchar eller går ton-i-ton med den. Du kan också välja att olja altanen 
och utemöblerna i två kulörer som ligger nära varandra, eller välja två helt olika 
kulörer för att skapa kontrast. 

Värt att tänka på är att trätrall i ljusa kulörer inte drar åt sig värme på samma  
sätt som mörka, och gör att pollen och smuts inte syns lika tydligt. Och att 
mörkare kulörer ger mycket karaktär, gör trallen varm att gå på och kräver mer 
frekvent rengöring. 

Färgåtergivningen i den här broschyren kan avvika från verkligheten, så titta  
på ett fysiskt färgprov innan du oljar, och provolja alltid en liten yta av träet först!



Vit

Kimrök

Gråsten

Teak

Fossil

Sten

Hasselnöt

Tjära

Gnejs

Klippa

Kanel

Kol



Förnya och skydda 
trä utomhus
Beckers Elit träolja ger din terrass och dina utemöbler bästa tänkbara skydd samtidigt 
som den framhäver träets struktur och den vackra träytan. Den här högkvalitativa oljan 
är avsedd för årlig behandling av allt slags obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare 
oljat trä i trätrallar, altaner och räcken utomhus. Den tränger ner i virket för att motverka 
uttorkning, sprickbildning och angrepp av t. ex. svartmögel och gör ytan på allt från 
tryckimpregnerat trä till ask, furu, lärkträ och gran vattenavvisande.



Ädel olja 
till ädelt trä
Använd Beckers Elit ädelträolja för att behandla ädlare träslag som är vanliga i  
utemöbler, som exempelvis ek, teak, mahogny och akacia. Vår ädelträolja är special-
fram tagen för att skydda mot uttorkning, sprickbildning och ned smutsning, samt lätt 
brun tonad för att framhäva träets egen struktur. Vi rekommenderar att olja om både 
trätrall och utemöbler varje eller i alla fall vartannat år, både för hållbarhetens och  
utseendets skull. Och för båda ytorna gäller samma råd när det kommer till grund-
arbetet: rengör noggrant innan för bästa resultat.



Olja ute i 5 enkla steg
Tvätta ytan som ska oljas med 
Beckers Terrasstvätt.

Borsta ytan och slipa bort  
eventuella flisor och slitet trä.

Applicera oljan med  
terrassdyna för bästa  
resultat.

Behandla smutsigt, grått, poröst 
eller mörknat trä med Beckers 
Alg- & mögelmedel. Tvätta av. 

Skaka och rör om i burken  
(bör även göras då och då  
under användning).
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Satsa på grundarbete 
och rätt verktyg 
Vi rekommenderar att alltid vara noggrann med grundarbetet, inte minst  
för att slippa göra om jobbet snart igen. Det är även viktigt att välja rätt pro-
dukter och rätt verktyg, från rengöring och alg- och mögelmedel, till träolja  
av högsta kvalitet. 

Beckers Terrasstvätt hjälper till att luckra upp in grodd smuts för att skapa ett  
bra underlag för det nya lagret olja. Beckers Alg- och mögelmedel tar effektivt 
bort alg- och mögel påväxt och för hindrar att ny bildas. 

Olja på förmiddagen – möblera på eftermiddagen
Vädermässigt är det optimalt att olja ute vid 10–25 °C, när det är liten risk för regn 
inom det närmaste dygnet. När det är dags att applicera oljan rekommenderar 
vi att göra det med terrassdyna för bästa resultat. Den vitaktiga tonen som oljan 
har när den appliceras försvinner när den arbetas in i träet. 

En strykning räcker oftast. Efter 24 timmar är ytan färdighärdad och redo att 
fikas, solas och grillas på. Vår träolja härdar fort och är regntålig på fyra timmar, 
så oljar du på förmiddagen och det kommer en skur på eftermiddagen är  
arbetet absolut inte förgäves. 

Fråga på din färghandel så hjälper de dig och kan tipsa om vilka rengörings-
produkter och verktyg du bör använda för bästa resultat på just din uteplats.



Terrasstvätt

Handskar 

Tvättsvamp och hink 

Alg & mögelmedel

Penseltvätt 

Stålborste eller 
piassava kvast

Ett antal bra penslar

Terrassdyna 

Slipverktyg

Checklista: Det här behöver du



Terrassen på bilden är behandlad med  träolja bruten i xxxxx
Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. 2020.


