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Följ våra råd  
– det är lätt att 
lasera terrassen 
Beckers Terasslasyr är speciellt utvecklad och 
anpassad för lasering av terrasser, altaner, staket 
och utemöbler i tryckimpregnerat trä. Terrass-
lasyren är ett alternativ till vanliga trä oljor, och 
ger ett bättre och mer slitstarkt resultat.
 Med lasyr får du fram ett utseende som liknar 
oljade ytor, med en transparent yta som låter 
träets ådring framträda fint. Lasyren finns i två 
standardkulörer, men kan också brytas till flera 
andra kulörer vilka kan förstärka träets natur-
liga färg. Dessutom skyddar pigmenten träet.
 Genom att följa våra tips och råd så kommer 
du nå ett fint resultat.
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Beckers Färg  
120 86 Stockholm 
Tel 0200-21 21 22 
www.beckers.se

Fråga Beckers  
om du är osäker
Du är alltid välkommen att ringa till vår 
kundservice – 0200-21 21 22 – som kan ge 
dig svar på alla dina frågor om färg och 
målning. Du kan också maila dina frågor 
till kundservice@beckers.se. Hos oss 
är inga frågor för lätta eller svåra – det 
viktiga är att du får ett enkelt svar.



Enkla steg  
mot ett perfekt  
resultat
Beckers Terrasslasyr skyddar mot fukt och 
solljusets nedbrytning. Dessutom minskar 
den sprickbildning och träets gråning. 
Terrasslasyren ger en välkomnande och 
vacker lyster och kulör åt träet.
 Precis som med all annan målning är 
slutresultatet vid lasering beroende av  
för arbetet. Det finns tyvärr inga gen-
väg ar, men följer du våra enkla tips och 
råd sparar du både tid och kraft. Och får 
det resultat du vill ha.  

1  Rengör
Tvätta smutsiga ytor med vatten och Elit Terrass-
tvätt. Använd en vanlig trädgårdsslang till vattnet, 
med en högtrycksspruta riskerar du att trycka in 
vatten i träets fibrer. Låt torka ordentligt.

2  Borsta, skrapa
Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande gammal 
lasyr och trä som grånat och blivit poröst. Runda av 
vassa hörn och kanter lite lätt med slippapper.

3  Lasera
Nytt tryckimpregnerat trä  
Se till att virket är helt torrt innan du laserar med  
Terrasslasyr. Nytt tryckimpregnerat trä bör torka 
minst en säsong före behandling. Om virket har fällt  
ut gröna kristaller under torkningen tar du bort dem 
med vatten och en hård borste.
 Stryk ut lasyren längs med, och måla hela brädans 
längd innan du målar nästa.

Nytt obehandlat, tryckimpregnerat  
eller tidigare oljat trä  
Lasera tunt med Terrasslasyr, stryk ut ordentligt så att 
en liter räcker till 10–15 m2. Lasera en bräda i taget för 
att minska risken för ojämn kulör. Om träet är starkt 
sugande så kan du lägga på ytterligare ett tunt skikt. Var 
noggrann med att inte lägga på för tjockt skikt, lasyren 
får inte bilda en film utan ska gå ner i träet ordentligt.

Tidigare laserade ytor 
Är ytan i bra skick, men kanske blekts något eller  
ändrat kulör, kan du fräscha upp den genom att stryka 
tunt med svagt färgad Terrasslasyr. Men börja med 
steg 2 här i Arbetsrådet. 
 Tänk på att ju fler lager du lägger på med Terrass- 
lasyr, desto starkare/mörkare blir kulören. 

Elit Terrasstvätt

Sandpapper/slipkloss 

Stålborste

Ett antal bra penslar 

Terrasslasyr

Det här behöver du för att  
måla med terrasslasyr

Skruvmejsel/kniv/kraftig spik 

Tvättsvamp/hink 

Penseltvätt 

Det här är också bra att ha till hands

Några tips
•  Rör om Terrasslasyren då och då under  

användningen.
•  Underlaget ska vara torrt vid målning.
•  Undvik att måla på ytor som är heta av solen.
•  Kontrollera vädret innan du börjar måla.  

Viktigt är att undvika regn och dagg. Måla inte  
heller vid för låg temperatur. 

•  Stryk ut lasyren tunt så att det inte bildas en  
film/hinna. 

• Följ anvisningarna på burken noga.

4  Underhåll
För att hålla den laserade ytan snygg och fräsch 
rekommenderar vi att du tvättar terrassen någon 
gång per år med milt tvättmedel och en mjuk borste. 
Spola sedan av med vatten från en trädgårdsslang.
 Ytor som terrasser slits givetvis olika beroende på 
hur de används och om sol och vind ligger på ordent-
ligt. Vid behov följer du råden här ovan för att bättra  
på med en svagt färgad lasyr.


