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Hur gör man?

Betsa och klarlacka trä

Så betsar och klarlackar du trä
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Med Beckers Decor Träbets kan du färgsätta en träyta samtidigt som
betsen framhäver träets ådring och struktur. Stryk gärna på klarlack
efter betsningen. Klarlacken ger träet ett skyddande skikt och gör
ytan tvättbar. Naturligtvis kan du enbart klarlacka träpaneler, möbler
och golv när du vill behålla träets naturliga färg.

Det här behöver du för att betsa och lacka
1. Golvlackpensel 2. Täckpapper 3. Tvättsvampar och hink 4. Munskydd 5. Lackpenslar 6. Skrapa
7. Svamp 8. Trasa 9. Hållare för slippapper 10. Slipkloss 11. Slippapper, kornighet 120–180.
Dessutom behöver du: Färgborttagning, bets och klarlack.

Enkla steg till ett
perfekt resultat
Ett ordentligt underarbete lägger grun
den till ett lyckat slutresultat. Läs igenom
bruksanvisningen på färgburken och följ
målningsråden nedan så blir det lättare
att göra rätt.

Rengör, skrapa och slipa
Innan du betsar en träyta måste du ta
bort all gammal färg. Använd Färgbort
tagning enligt anvisningarna på förpack
ningen. Skrapa sedan bort färgen, tvätta
och skölj ytan. Trärena, obehandlade
ytor rengörs med en fuktig svamp. När
ytan torkat slipar du ytan med ett fint
sandpapper. Slipa i fiberriktningen och
borsta bort allt damm.

Betsa, lacka eller både och
Spackla sprickor och skador. Slipa de
spacklade ytorna när de torkat, damma av.
Ibland kan flera spacklingar behövas för
att täcka ojämnheter.

Betsa
Kom ihåg att den kulör du valt blir olika
stark beroende på träets naturliga färg och
sugning samt hur många lager bets du läg
ger på. Ju fler lager desto starkare kulör.
Prova alltid först på en mindre synlig del.
Rör om betsen noga innan du börjar.
Stryk på Decor Träbets med en plan
strykare, pensel eller svamp i träets hela
längdriktning. Gnid in betsen med en
svamp tills ytan är nästan torr. Vill du
betsa flera gånger, för starkare kulör, bör
betsen torka i två timmar innan nästa
strykning. Vill du ha en ljusare bets kan
du späda betsen med vatten.

Betsa stora ytor

Lacka

Ska du behandla större ytor som exem
pelvis vägg- och golvpaneler, rekommen
derar vi att du stryker på flera lager för att
slutresultatet ska bli så jämnt som möjligt.
Använd en blandning av 2 delar vatten
och 1 del Decor Träbets. Lägg på betsen
med pensel eller planstrykare och stryk
1–2 paneler i taget i träets längdriktning.

Rör om lacken ordentligt. Stryk på flödigt
i träets längdriktning med en trälackpen
sel. Ju bättre pensel desto finare blir slut
resultatet. När träet är torrt slipar du av det
med ett fint sandpapper. Stryk sedan på
ytterligare ett lackskikt. Lägg på ett tredje
skikt om du vill ha en extra tålig yta.

Betsa och lacka
Ytor som utsätts för hårt slitage bör stry
kas minst två gånger med klarlack. Innan
du lackar måste den betsade ytan torka i
sex timmar. Betsen måste vara helt torr.
Prova alltid först på en mindre synlig del.
Lacken kan få ljusa kulörer att missfär
gas på grund av gula ämnen i träet. Slipa
försiktigt mellan strykningarna så får du
en finare slutyta. Var lätt på handen så att
du inte tränger igenom och skadar den
betsade ytan.

Några tips

»» Läs bruksanvisningen på förpackning
en och följ målningsråden.
»» Efter betsning bör träet skyddas med
klarlack.
»» Ha inte för bråttom mellan behandling
arna, låt det torka ordentligt så får du ett
bättre slutresultat.
»» Glöm inte att röra om betsen före samt
då och då under användning.
»» Betsning på ek med efterföljande lack
ning bör utföras snabbt och inte med för
lång bearbetning.
»» Tänk också på att ljusa kulörer kan
missfärgas över tid på grund av gula
ämnen i träet.
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