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Så laserar och oljar du uteplatser

Trädäck, terrasser och utemöbler är särskilt utsatta för vädrets mak-
ter. För att dina uteplatser ska hålla sig fräscha och vattenavvisande 
är det viktigt att du oljar eller laserar dem med jämna mellanrum. 
Både olja och lasyr ger en transparent yta som framhäver träets natur-
liga ådring och karaktär. En oljad yta behöver oljas på nytt varje år 
medan en laserad yta håller lite längre. Vill du sätta färg på uteplatsen 
väljer du lasyr eftersom den är brytbar i olika kulörer. Olja kan brytas 
men här pratar vi mer om nyansskillnader.

Det här behöver du för att lasera och olja uteplatser
1. Stålborste eller piassavakvast 2. Trasor 3. Skruvmejsel 4. Slipkloss 5. Kniv 6. Tvättsvamp/ hink  
7. Ett antal bra penslar 8. Sandpapper 9. Målardyna (för Terrasslasyr) Dessutom behöver du: Utomhustvätt, 
Terrasstvätt, Terasslasyr, Träolja eller Ädelträolja, Penseltvätt och handskar.
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Enkla steg till ett  
perfekt resultat
1. Rengör
Tvätta smutsiga ytor med Terrasstvätt, 
utspädd med vatten enligt rekommen-
dation på förpackningen. Låt verka 15-30 
minuter (Ädelträ får verka i högst 10 minu-
ter) och skölj sedan rikligt med vatten. 
Undvik för högt tryck vid högtryckstvätt 
eftersom träet kan skadas. Låt ytan torka 
helt.  

2. Skrapa och slipa
Borsta, skrapa och slipa ytan som ska 
behandlas. Ta bort all flagande färg. 
Runda av vassa hörn och kanter. Borsta 
bort slipdammet noggrant. 

3. Olja och lasera
För nytt tryckimpregnerat trä gäller 
att det ska torka minst en säsong före 
behandling, oavsett om du ska olja eller 
lasera. När träet är helt torrt är det dags att 
sätta igång. 

Lasyr 
Använder du lasyr ska du tänka på att 
måla tunt med målardyna, lasyren ska gå 
ner i träet ordentligt. Lasera hela brädan 
innan du fortsätter med nästa. Om träet 
fortfarande är sugande kan det behövas 
ytterligare ett tunt skikt, men var försik-
tig så att lasyren inte bildar en film. Tänk 
också på att ju fler skikt du stryker på, 
desto mörkare nyans blir det. 

Olja 
För obehandlat, tryckimpregnerat eller 
tidigare oljat trä använder du Träolja. 
Använd pensel, trasa eller svamp. Om 
oljan snabbt sugs in stryker du på ytter-
ligare olja tills träet är helt mättat. Blöta 
partier som finns kvar efter 30 minuter 
torkas bort med en trasa.  
För hårda träslag som teak eller ek använ-
der du Ädelträolja. Stryk på olja tills träet 
är helt mättat. Eventuellt överskott torkas 
bort efter 15-20 minuter.
 
Nyansering
Elit Träolja kan brytas till ett flertal olika 
nyanser. Tänk på att röra om i burken då 
och då så att pigmentet löser sig ordent-
ligt. För att oljan inte ska smeta av sig 
rekommenderar vi en sista strykning med 
färglös Elit Träolja.

Underhåll
Oljade ytor bör behandlas en gång om året 
för att de ska hålla sig snygga och fräscha. 
Laserade ytor håller upp till 3 år beroende 
på läge och slitage och därför räcker det 
med att du tvättar dem en gång om året. 
Använd bara Utomhustvätt utspädd 
med vatten enligt rekommendation på 
förpackningen.

Tips!
 » Underlaget ska vara torrt.
 » Kolla vädret innan du börjar. Regn gör 

den nystrukna ytan matt eller fläckig.
 » Undvik att behandla ytor som blivit 

heta av solen. Växlande molnighet är 
perfekt. 

 » Bra verktyg gör halva jobbet.  
 » Ju fler lager du oljar eller laserar, desto 

mörkare blir ytan. 
 » Varken olja eller lasyr ska bilda film!
 » Rör om i burken då och då. 
 » Olja trädgårdsmöblerna när du tar in 

dem för vinterförvaring, så är det bara 
att ställa ut dem på våren.

 » Följ anvisningarna på burken noga. 
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Fråga Beckers  
om du är osäker
Har du frågor om färg och  
målning? Ring vår kundservice 
på 0200-21 21 22 eller mejla till 
kundservice@beckers.se


