
ELIT ÄDELTRÄLACK 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Elit Ädelträlack är en blank klarlack främst för 
lackering av ädelträ som teak, ek m fl. För entré-
dörrar, trädgårdmöbler och andra snickerier (även 
båtar), men inte för golvytor. Elit Ädelträlack ger 
en flexibel, fyllig, blank och vattenavvisande lack-
yta med ett vackert djup. Innehåller UV-skydd för 
förlängd hållbarhet.  
Elit Ädelträlack är svagt brunpigmenterad.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Tvätta smutsiga ytor med Elit terrasstvätt. Borsta, 
skrapa och slipa bort löst sittande lack och grånat, 
poröst trä. Slipa sedan ytan lätt för att få bort ev. fi-
berresning samt damma av. För bästa resultat an-
vänd en mjuk syntetisk flat pensel. 
 
Stryk Elit Ädelträlack flödigt 3 gånger eller fler, med 
ordentlig tork mellan strykningarna, tills önskad ytfi-
nish uppnåtts. Ju fler skikt desto mer hållbar yta. 
Slipa av ytan med fint slippapper (grovlek 240) eller 
fin slipsvamp mellan strykningarna och håll damm-
fritt under torkning. Undvik uppehåll i målningen på 
sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare skar-
var (överlapp) uppstår.  
 
VIKTIGT  

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% 
fuktkvot. Lacka inte på solheta ytor. Lacka inte heller 
vid risk för regn och dagg inom ca 12 timmar från 
målningens avslutande. Mycket hög luftfuktighet, 
kyla och dålig luftomsättning förlänger torktiden.  
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2013-12-16 

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

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter ca 6-12 tim. och 
Övermålningsbar tidigast efter 12-24 
timmar, beroende på träslag 

MÅLNINGSTEMPERATUR mellan +7°C till +25°C yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG ca 5-10 m2/liter och behandling 
beroende på underlagets sugning 

GLANS blank 

VERKTYG RENGÖRES MED penseltvätt eller diskmedel och 
vatten 

VERKTYG pensel 

SPÄDNING ska normalt ej spädas 

BINDEMEDEL alkyd olja 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


