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Herdins Oljebets framhäver trästrukturen och ger 
träytan en enhetlig betston utan överlappnings- 
effekter, samtidigt som den ger ytan ett grundskydd. 

Oljebetsens kontrollerade inträngning i underlaget och 
den långa öppentiden gör att den lämpar sig bra både 
för stora och små ytor.  Samtliga kulörer är inbördes 
blandbara samt blandbara med Herdins Vaxolja.Vit 
oljebets kan gulna genom påverkan av underlaget och 
oljekomponenternas färgförändring.

Pigmenterade oljor och alifatisk lacknafta.

Plåtburk, 275 ml.

PRODUKTFAKTA

Egenskaper

Innehåll

Förpackning

Kulörer

055 + färgnummer

Artikelnummer

900 Antikvit 902 Mahogny
905 Syrabets 908 Körsbär
911 Mellanbrun 913 Mahognybrun
922 Teak 925 Mörk ek

En burk, 275 ml, räcker till ca 10-15 m² på sugande 
underlag.

Åtgång/Dosering

8-10 timmar i rumstemperatur.

Torktid

Stryk av penslar och andra redskap så noga som möjligt. 
Rengör därefter verktygen i penseltvätt eller lacknafta.

Rengöring av verktyg

Öppnad burk återförslutes väl.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av 
indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, 
trassel, stålull m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Hantering & Lagring

Tomma burkar lämnas till den lokala miljöstationen för 
återvinning. Flytande oljebetsrester  och tvättvätska 
utgör brandfarligt avfall och skall inte hällas ut i 
avloppet, utan också lämnas till miljöstationen.

Avfallshantering

Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad samt ren 
från smuts och defekter. Nytt trä slipas i fiberriktningen 
med 120-150 korns slippapper eller liknande, det ger 
ett bra underlag för oljebetsen. 

Lackade ytor ska slipas trärena . Tidigare oljade ytor 
slipas lätt. Om färgborttagningsmedel (stripper) används 
måste ytan rengöras noga från alla rester av medlet. 
Använd såplösning eller alkaliskt rengöringmedel, skölj 
noga med vatten. Låt torka, slipa bort eventuell 
fiberresning

Ibland måste hål i träet spacklas igen. Använd då 

Förbehandling

GÖR SÅ HÄR...
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Herdins Träspackel som finns i de vanligaste träfärgerna 
och som torkar snabbt. När du betsar kan spacklet få 
en något annorlunda färg än resten av ytan. Var därför 
särskilt noga med att torka bort spackel som kommit 
utan för lagningen.

Rör om oljebetsen ordentligt. Arbeta in oljebetsen med 
en trasa eller en moddlare. På större ytor kan Herdins 
Snabbstrykare med fördel användas. Torka bort 
överskottet i träets fiberriktnig. Låt torka 8-10 timmar i 
rumstemperatur. 

Om en mörkare betston önskas kan ytan, då den 
torkat, behandlas ytterligare en gång. Mattera först ytan 
lätt med fint slippapper eller stålull 000 och borsta bort 
slipdammet. Därefter kan nästa skikt läggas på. 

Träet bör helst ligga plant när du arbetar. Om du 
tvingas arbeta med ett lodrät föremål, ska du börja 
nedifrån och arbeta uppåt. Ska du betsa en tak- eller 
väggpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan den 
sätts på plats.  

Tänk på att trä kan "röra sig", även efter uppsättning. 
Stryk därför alltid sponten eller kanten också.

Applicering

Efterbehandling kan utföras med olika metoder. För 
ytor som kommer att utsättas för lätt slitage räcker en 
efterpolering. Låt oljebetsen härda 12 timmar och 
efterpolera med t ex stålull 0000. 

För ytor som kommer att utsättas för normalt slitage, 
låt oljebetsen härda 8-10 timmar och behandla därefter 
med Herdins Vaxolja. För ytor som kommer att 
utsättas för normalt till hårt slitage, låt oljebetsen härda 
24 timmar och behandla därefter med Herdins Betslack.

Efterbehandling

Oljebetsade ytor samt ytor behandlade med Vaxolja 
kräver underhåll. När ytan känns torr och sträv 
behandlas ytan med Herdins Vaxolja. Oljan arbetas ut 
över ytan och får vila i 15-20 minuter, innan 
överskottet torkas bort. Efter ca 12 timmar 
efterpoleras ytan med stålull 0000 eller polerduk.

Underhåll

TÄNK PÅ ATT...

Oljebetsade ytor samt ytor som är behandlade med 
vaxolja kräver underhåll. När ytan känns torr och sträv 
behandlas ytan med Herdins Vaxolja. Oljan arbetas ut 
över ytan och får vila i 10-20 minuter, innan 
överskottet torkas bort. Efter ca 12 timmar 
efterpoleras ytan med stålull 0000 eller polerduk.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av 
indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel 
m.m läggs i vatten eller eldas upp.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan 
föregående meddelande.

Övrigt
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