
  

 

 
 

 
 

 

 

Fokus 
Trälasyr 
Fokus är ett halvmatt och transparent vattenspädbart träskydd. Produkten är baserad på en kombination av alkydolja och akrylat. Produkten 
är avsedd för tidigare obehandlat eller oljat trä, både hyvlat och sågat, såväl inom- som utomhus. Speciellt väl anpassad för 
stockhusbehandling. Ger en transparent effekt som framhäver trästrukturen. 

På liggande ytor, exempelvis terrasser med högt slitage, rekommenderas istället Proper terrasslasyr. 

Fokus kan nyanseras till önskad färgton.  

Fokus har hög vattenresistens och försenar negativ påverkan av fukt och UV-ljus på trävirket. Innehåller mögelskydd. Fokus är klar att 
användas och ska inte förtunnas. 

Fokus är svenskproducerad och ingår i Colorex Mix brytsystem. 

Före målning 
 Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant 

underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om lasyren väl från botten innan du börjar måla. 

 Gamla renskrapade ytor tvättas med lämplig fasadtvätt, sköljs med vatten och får torka väl. Vid svampangrepp ska ytan behandlas med lämplig 
bakteriedödande vätska. 

Målning 
 Applicera med tät pensel, och arbeta in lasyren väl i virket. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ och virkesskarvar väl. Dessa ytor bör 

först grundas med grundolja före målningen.  

 Tänk på att kulören blir mörkare ju fler skikt som appliceras. Undvik dubbelstrykningar. Stryk hela brädor, utan överlappningar, för att erhålla 
jämn kulör.  

 Om ljusare kulör önskas, grunda först med Fokus som är utan pigment.  

 Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. 

Efter målning 
 Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och lite diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. 

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi. 

Underhåll 
 Kan vid behov rengöras med mjuk skurborste och eventuellt lite milt rengöringsmedel. 
  

Tekniska data       
Användningsområde Utom-/Inomhus Brandfarlighetsklass Ej brandfarligt 
Bindemedel Alkyd/akrylat Lagring 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt 
Glans Halvmatt Luft-/yttemperatur vid målning Min. +5°C 
VOC-kategori (Kat A/e): 130 g/l (2010) Materialåtgång 5–12 m2/l 
Rengöring av verktyg Vatten Målningsverktyg Pensel  
Spädning/Förtunning Skall inte förtunnas Burkstorlekar 1, 3 och 10 liter 
Torktid  6 timmar dammtorr Lagervara Ja 
(beroende på luft-/yttemperatur) 12 timmar övermålningsbar   

Ovanstående data gäller obruten färg. För andra kulörer kan tekniska data variera. 

 

 

 

Informationen i detta produktdatablad är baserat på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de 
förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. 
Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc. 

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande. 
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