Produktdatablad

ZAR Oljebaserad Träbets

Produktbeskrivning

Teknisk data

ZAR® Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och
enhetligt betston. ZAR® Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och
kan användas på all slags obehandlat trä t.ex. möbler, paneler, golv och dörrar. ZAR®
Oljebaserad Träbets ger alltid en jämn betston och tillåter dig att arbeta i din egen takt
utan risk för överlappningsmärken, fläckar eller streck. ZAR® Oljebaserad Träbets kan
tillsammans med ZAR Ådringsverktyg även användas på redan målade och lackade ytor
för att skapa ådringseffekt.

Ytfinish
Nyanser
Lukt
Brandfarlig

Matt
27 kulörer inkl brytbas
Lösningsmedelsdoft
Inte brandfarlig

VOC
EU gränsvärde
Kategori

250 g/l
700 g/l (2010)
A/f

Torktider

vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar

3 timmar
3 timmar

Förtunning

Förtunnas inte

Täckning

Teoretisk: 60 m2 / liter.
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och
materialsvinn vid applicering.
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ZAR Oljebaserad Träbets
Förberedelser

Se till att du har allting innan du börjar. I vilket skick träet befinner sig i hjälper dig
att bestämma vilka produkter och verktyg du behöver för att få ett lyckat resultat.
Såsom skrapor, penslar, slippapper, träspackel m m.
Ta bort gammal färg eller lack: En färg‐ och lackborttagare är idealisk att använda
till att ta bort färg eller lack från vertikala eller horisontella ytor. Använd
gummihandskar och skyddsglasögon. Färg‐ och lackborttagare bör användas
utomhus på en skuggig plats. Applicera lagom mycket färg‐ och lackborttagare och
låt den verka enligt instruktion på förpackningen. Kom ihåg att det är färg‐ och
lackborttagaren som skall göra jobbet. Skrapa bort den uppmjukade färgen eller
lacken med en bred spackel. Skrapa alltid ifrån dig och försiktigt så du inte skadar
träet. På svåråtkomliga ställen kan stålull eller en gammal tandborste vara till god
hjälp.
Obehandlade träytor: Kom ihåg, även “rena” obehandlade träytor kan vara
smutsiga. Ta bort gångjärn, knoppar och andra detaljer. Ytan måste vara ren och
torr. Ta bort smuts, damm, fett, vax och fingeravtryck med en trasa som är fuktad
med målartvätt och låt ytan torka. Fyll igen eventuella hål och sprickor med ZAR®
Träspackel. Låt träspacklet torka och slipa enligt anvisningarna på förpackningen.
Slipa alltid i träets fiberriktning. Använd långa raka rörelser på plana ytor. Se till att
slipa längs med fibrerna på runda ytor såsom knoppar och ben. Om man slipar mot
fibrerna kan man få repor och märken som kan synas igenom på den
färdigbehandlade träytan. Slipa inte för mycket, då porerna kan fyllas igen och
försvåra för betsen att tränga in.
Obehandlat trä: Slipa genom att successivt använda finare och finare slippapper
upp till 240 korn tills ytan känns slät och len.
Tidigare målad eller lackad yta i bra skick: Slipa lätt med 240 korns slippapper,
detta gör att bets och lack fäster bättre. Avlägsna allt slipdamm när slipningen är
klar med en trasa som är fuktad med vatten och låt ytan torka.
Olika träslag absorberar bets olika: Dagens möbler finns i olika träslag, från hårda
träslag såsom ek till mjukare som asp och furu. ZAR® Oljebaserad Träbets ger ett
professionellt resultat på alla träslag.
ZAR® Oljebaserad Träbets unika jämna inträngningsförmåga gör att du kan arbeta i
din egen takt utan att oroa dig för streck eller överlappningsmärken.
Mjukt trä absorberar mer än hårt trä. Ju mer bets träet absorberar desto mörkare
blir betstonen. Om du är osäker på betstonen du skall använda bör du först testa
den på en dold yta.
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ZAR Oljebaserad Träbets
Applicering

Rör om ordentligt innan och under applicering. PROVA ALLTID PÅ EN DOLD YTA
FÖRST FÖR ATT KONTROLLERA ÖNSKAD BETSTON. Stryk på träbetsen med en ren
tygtrasa och torka bort överskottet i ådringens riktning. Låt betsen torka i 3‐6
timmar. Om en mörkare betston önskas skall ytan slipas lätt med fint slippapper
och torkas ren ifrån slipdamm. Därefter kan ytterligare ett lager appliceras.
Mjukare träslag såsom asp, furu och gran absorberar mer bets än hårt trä. Ju mer
bets som absorberas desto mörkare ton får man.

Applicering lackning

Låt betsen torka 3‐6 timmar eller tills ytan känns klibbfri innan den överlackas med
ZAR Polyuretanlack.

Applicering Golv

Förbered ytan för betsning.
1. All gammal lack eller olja måste först slipas bort. Slipa golvytan trären med
en bandslip‐ och kantslipmaskin. Parkettgolv: Börja slipa med korn 40 följt
av korn 80. Brädgolv furu/gran: Börja slipa med korn 24 följt av korn 40,
80.
2. Fyll igen hål och sprickor med ZAR® Träspackel (efter korn 80).
3. Slipa till sist med korn 120.
4. Dammsug golvet och torka av med en tygtrasa fuktad med lacknafta.
Applicering:
5. Rör om ordentligt före och under appliceringen.
6. Prova alltid på en dold yta först för att kontrollera önskad betston.
7. Går det åt flera burkar bets – blanda alla burkarna i en större behållare.
Detta för att säkerställa en jämn och enhetlig betston.
8. Applicera betsen för hand med en luddfri trasa eller målardyna.
9. Arbeta in en yta om ca 5‐10 m2 i taget.
10. Torka bort överskottet så att betstonen blir jämn. För hand: Med en trasa i
ådringens riktning. Polermaskin: Använd en polerduk/trasa på rondellen.
11. Låt betsen torka i minst 3 timmar. Tjocka lager, låg temperatur och hög
luftfuktighet förlänger torktiden. Önskas en mörkare betston skall ytan
mellanslipas lätt när den känns torr och klibbfri. För hand: Använd ett fint
slippapper (minst korn 240) och slipa lätt. Torka rent golvet från slipdamm.
Polermaskin: Använd en abralon (korn 500) på rondellen. Torka rent
golvet från slipdamm. Därefter kan fler lager appliceras (steg 8‐10)
Lackning:
12. Låt betsen torka tills ytan är torr och klibbfri (ca 24 timmar) innan den
överlackas med ZAR® Polyuretanlack. Tre lager rekommenderas.
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ZAR Oljebaserad Träbets
Applicering dörrar

Ådringsverktyg:
Se beskrivning sida 5.
Tillvägagångssätt:
Följ ådringsanvisningarna nedan. Arbeta med en del i taget. Siffrorna visar i vilken
ordning du skall arbeta. Pilarna visar i vilken riktning ådringen skall gå.
1. Ådra panelerna på insidan först.
2. Ådra de vertikala bårderna på insidan mellan panelerna.
3. Fortsätt sedan med de horisontella bårderna på insidan.
4. De vertikala bårderna på utsidan är de sista ytorna på framsidan som skall
ådras. Var extra försiktig där de horisontella och vertikala bårderna möts.
Det är ditt jobb att få kanten mellan bårderna att se så naturlig ut som
möjligt. Det är inte svårt, men det krävs viss övning.
5. Till sist skall dörrkanten ådras. Följ sedan samma procedur när du skall
lacka dörren. Låt hela dörren torka ordentligt och njut av din nya dörr.
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ZAR Oljebaserad Träbets
Ådringsverktyg

Rör om ZAR® Oljebaserad Träbets ordentligt. Lägg på ett tunt slätt lager ZAR® Träbets
med en tygtrasa. Tryck med pekfingret på verktyget mot den underliggande ytan.
Vagga ner ådringsverktyget samtidigt som du drar det mot dig i en konstant
hastighet. Vagga därefter fram och tillbaka samtidigt som du fortsätter att dra.
Fortsätt tills ytan är klar. Det är viktigt att inte stanna upp. Om du gör fel är det ingen
fara. Lägg bara på mer bets på ytan och ådra igen. Eller ta bort allt du har lagt på med
en trasa fuktad med lacknafta och börja om.

Tryck med pekfingret

Dra verktyget mot dig

Vagga långsamt ner...

och upp, konsekvent,

tills sektionen är klar.

Hjärtträ ådring

Ven ådring

Såg ådring
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ZAR Oljebaserad Träbets
Applicering
skåpsdörrar och
luckor

Betsa dörrar och luckor
ZAR® Oljebaserad Träbets tillsammans med ZAR® Ådringsverktyg är ett perfekt sätt
att ge stål‐ och målade dörrar, skåpluckor m m ett naturligt träutseende. ZAR®
Oljebaserad Träbets höga pigmentnivåer gör den idealisk till ådring.
Förbered ytan
Ståldörrar är vanligtvis grundmålade från början i antingen vitt eller grått. Oavsett
vilken färg dörren/luckan har är tillvägagångssättet detsamma. Haka av
dörren/luckan och lägg den på bockar. Ta bort alla detaljer som handtag och
gångjärn. Gör rent från smuts, damm och fett med målartvätt. Träeffekten gör du i
två steg. Först ådrar du. När ådringen har torkat lägger du på ytterligare ett lager
ZAR® Oljebaserad Träbets så att du får fram den naturliga trätonen.
Applicera ådringen
Följ ådringsproceduren på sidan 4‐5. Den hjälper dig att få ett lyckat resultat snabbt
och enkelt. Rör om betsen ordentligt före och under tiden du ådrar. Använd en
tygtrasa för att applicera betsen. Ta därefter ådringsverktyget för att skapa
ådringen. Ådra ett område i taget. På svåråtkomliga ställen som hörnen där
ådringsverktyget inte kommer åt, kan du använda en pensel för att simulera
ådringen. När ådringen är klar skall du låta ytan torka i 24 timmar eller längre
beroende på torkningsförhållanden.
Applicera trätonen
Rör om betsen ordentligt. Lägg på ett tunt lager ovanpå den ådrade ytan med
samma betston i ådringens riktning. Det här lagret gör så att det naturliga
träutseendet kommer fram. (Slipa inte mellan lagren, det förstör den simulerade
ådringen). Använd en torr pensel för att ta bort eventuella streck och
överlappningsmärken. Du kan kontrollera betstonen genom mängden bets du
applicerar. Ett tunt lager framhäver ådringen mer än ett tjockt lager. Låt ytan torka
i minst 48 timmar innan den lackas.
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ZAR Oljebaserad Träbets
Applicering på ytor
med präglad ådring

Betsa ytor med präglad ådring
Du kan antingen arbeta med dörren hängande på sin plats eller ta ner dörren och
lägga den på bockar. Ta bort knoppar, handtag och övriga detaljer. Finns det
fönster skall glaset skyddas med maskeringstejp. Gör rent dörren från smuts,
damm, fett och fläckar med målartvätt.
Applicering
1. Rör om ZAR® Oljebaserad Träbets ordentligt. Följ betsproceduren på sidan
4. Applicera betsen med en tygtrasa i cirkulära rörelser, som man putsar
skor. Arbeta in betsen i präglingen.
2. Stryk ut betsen jämnt i ådringens riktning. Ta inte bort överskottet.
3. “Betsa och Borsta” Ta sedan en ren och mjuk pensel och borsta varsamt ut
streck och märken från den betsade ytan. Glöm inte hörn där betsen har
en tendens att samlas. Torka då och då av penseln med en ren tygtrasa.
Notera
Repetera steg 1 och 2 enligt betsningsproceduren på sida 4 tills hela dörren är klar.
Kom ihåg: “Betsa och Borsta”. Om en mörkare betston önskas skall ytan torka i 48
timmar, därefter kan ytterligare ett lager bets appliceras. Följ samma procedur,
slipa inte mellan appliceringarna. Slipning kan skada masonite eller fiberglas. Låt
dörren torka 48 timmar innan ZAR® Polyuretanlack appliceras.
Betsa glasfiberdörrar och dörrar med präglad ådring
Ett alternativ till “Betsa & Borsta” är att använda en liten gummiskrapa för att
tvinga ner betsen i den präglade ådringen. Metoden med gummiskrapa framhäver
ådringen i dörren markant.
Lägg dörren på bockar, maskera och ta bort handtag och övriga detaljer. Gör rent
från smuts, damm, fett och fläckar med målartvätt och låt torka.
Applicering
1. Rör om ZAR® Oljebaserad Träbets ordentligt. Följ betsproceduren på sidan
16. Applicera betsen med en tygtrasa i ådringens riktning.
2. Använd en gummiskrapa för att raka bort överskottet och för att tvinga
ner betsen i den präglade ådringen i dörren. Rengör gummiskrapan då och
då med en ren trasa. Samma yta som du precis har betsat och rakat, tar du
nu en ren och mjuk pensel och varsamt borstar ut streck och märken.
Glöm inte hörnen där betsen har en tendens att samlas. Gör även rent
penseln då och då från bets med en ren trasa.
3. När första lagret bets är utrakad i ådringen, låter du dörren torka i 12
timmar. Applicera därefter trätonen med en ren trasa. Kom ihåg att
betsen är dryg och räcker långt. Arbeta in betsen i ådringens riktning.
Olika effekter med lager
Ett tunt lager bets framhäver ådringen mer, medans ett tjockare lager täcker den.
Använd en torr mjuk pensel för att borsta ut streck och märken. Låt torka 48
timmar innan ZAR® Polyuretanlack appliceras.

TIPS

I broschyren ”DET BÄSTA SOM HÄNT TRÄ” finns ytterligare instruktioner samt
bilder.
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ZAR Oljebaserad Träbets
Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med lacknafta. Ta bort så
mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning.
Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till
förpackningsåtervinningsstationer.

Användarskydd

Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Lagringsduglighet

Lagra i torrt, välventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar

ZAR® Oljebaserad Träbets finns i 236 ml och 946 ml förpackning.

Artikel nr

236 ml

946 ml

10906, 11006, 11106, 11306, 11406, 11506, 11606, 11706, 11806,
11906, 12006, 12106, 12206, 12306, 12406, 12506, 12606, 12706,
12806, 12906, 13506, 13606, 13706, 13806, 13906, 14006, 14506,
17006, 17106
10912, 11012, 11112, 11312, 11412, 11512, 11612, 11712, 11812,
11912, 12012, 12112, 12212, 12312, 12412, 12512, 12612, 12712,
12812, 12912, 13512, 13712, 13812, 13912, 14512, 17012, 17112

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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