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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.

Följ våra råd
– så är det lätt att snygga
till terrass och utemöbler
Trä är ett levande material som över tid
spricker när det torkar, och som även bryts
ned av solljus, alger och mögel. Men genom
att behandla träet med träolja kan t ex en
terrass hålla i princip hur länge som helst.
Träoljorna tränger lätt ner i träet och ger
slitna altangolv, trätrall, trädgårdsmöbler etc
ett nytt, fräscht utseende. Träet får en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning,
sprickbildning och nersmutsning.
Följ de tips och råd vi lämnar i den här
foldern så kommer du att få ett fint resultat.

Enkla steg
mot ett perfekt
resultat
Elit Träolja är en vattenburen, miljöanpassad träolja som passar utmärkt för
behandling av trätrallar och trädgårdsmöbler. Framförallt för obehandlat,
tryckimpregnerat eller tidigare oljat
trä utomhus.
Men den är inte optimal för hårda
träslag som t ex teak eller ek. Då ska
du använda Elit Ädelträolja istället.

Gör så här:
Ett ordentligt underarbete och verktyg av god kvalitet
lägger grunden för ett lyckat resultat.
Tänk på att nytt obehandlat och tryckimpregnerat
trä bör stå minst en säsong innan det behandlas, så att
inte träets fuktkvot är för hög.
Nytt ädelträ såsom ek, teak eller andra tropiska
träslag bör avfettas innan behandling eller åldras en
säsong innan det oljas.
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Rengör

Tvätta smutsiga ytor med vatten och Elit Terrasstvätt.
Ytor med mossa, alger och mögel tvättas även med Alg
& Mögeltvätt. Använd en vanlig trädgårdsslang när du
sköljer bort rengöringsmedlen. Låt ytan torka helt.
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Olja

Elit Träolja:
Stryk på rikligt med Elit Träolja med en pensel, trasa
eller svamp. Om oljan snabbt sugs in i träet, stryk på
ytterligare olja tills träet mättats. Eventuellt överskott
som finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter skall torkas bort med trasa. Håll koll på vädret,
är det risk för regn de närmaste dygnen bör du vänta
med inoljningen.
Elit Ädelträolja:
Rör om oljan före användning och med jämna mellan
rum. Stryk på rikligt med Elit Ädelträolja med en pensel, trasa eller svamp tills önskad slutfinish erhållits.
Eventuellt överskott som finns kvar i form av hinna
efter ca 15-20 minuter skall torkas bort.

• Underlaget ska vara torrt.
• Undvik att olja ytor som är heta av solen.
• O
 lja dina trädgårdsmöbler när du tar in dem för
vinterförvaring, så är det bara att ställa ut dem
på våren.

När du målat klart
Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga
färg från målningsverktygen före rengöring.
Flytande rester och tvättvätska är farligt avfall
och ska inte hällas ut i avloppet utan lämnas till
närmaste miljöstation.

Det här behöver du för att
behandla uteplatser
Träolja eller Ädelträolja
Terrasstvätt

Välj rätt träolja

Alg & Mögeltvätt
Stålborste eller piassavakvast

Produkt

Träslag

Sandpapper/slipkloss

Elit Ädelträolja

Accada

Ett antal penslar

Akacia

Trasor

Cumaro
Ek
Eucalyptus
Mahogny
Meranti
Panga-panga
Teak
Värmebehandlat trä

Elit Träolja

Ask
Furu
Gran
Tyckimpregnerat trä

2

Slipa

Borsta, slipa med slippapper bort poröst och grånat trä.
Slipa även hyvlat trä som varit oskyddat en längre tid.
Borsta noga bort slipdammet.

Nyansering
Elit Träolja kan brytas till ett flertal olika nyanser om
du föredrar en lite mer personlig prägel på dina träytor.
Då rekommenderar vi en sista strykning med färglös
Elit Träolja, för att minska risken för att pigmentet i
den kulörta träoljan smetar av sig.

Målartips
• K
 ontrollera vädret innan du börjar olja.
Regn på nystruken yta gör den matt eller fläckig.
• Bra verktyg gör halva jobbet – spara inte på
verktygskvaliteten.
• S
 nåla inte med oljan. Lägg på rätt mängd och
följ anvisningarna på färgburken. Se även färgfaktablad för respektive produkt på beckers.se.
• B
 ruten Elit Träolja ska röras om då och då
under användningen.

