Farvekort

Terrasselasur

Af tekniske årsager kan farvegengivelsen adskille sig fra virkeligheden.

Lasur til terrasser, møbler og stakit i træ
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Vores bedste terrasselasur nogensinde
Træ er et levende materiale, som slides af vejr og
vind. Derfor kan altaner og havemøbler få brug for
at blive frisket op indimellem, så de holdes smukke
og i god stand.
Beckers Terrasslasyr har en ny formel, som gør, at
den hæfter bedre mod underlaget. Holdbarheden
er op til tre år – med blot én påføring. Lasuren
fremhæver træets naturlige åremønster. Den er let
at stryge ud og giver en flot finish, uanset hvilken
farve du vælger.

Tip!
Påfør lasuren med en malepude,
nemt og fleksibelt.

Tjek farven!
Husk, at lasurens farve påvirkes af træets
kvalitet, om det er høvlet eller uhøvlet, tryk
imprægneret eller ubehandlet – samt antal
gange, du maler. Én gang er nok til en tilstræk
kelig beskyttelse. Prøvemal gerne et løst bræt,
inden du går i gang. Farverne i dette farvekort
viser, hvordan resultatet bliver på en ny,
ubehandlet flade af terrassetræ.
Terrasse i Gnejs 9129.

Seks populære farver
Terrasse i Teak 9302.

Teak 9302

Kastanj 9303
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