Alcro Träbets Dekorfärg trä
Alcro Träbets är en matt vattenburen bets för betsning av alla slags trärena
ytor inomhus. Den fungerar utmärkt på exempelvis paneler, tak samt många
olika detaljer. Den är lättarbetad, har god hållbarhet och är dessutom doftsvag.

Framhäv träets naturliga
struktur och ådring

Träbets
Färgkarta för möbler, detaljer och snickerier

Alcro Träbets gör det lätt att förnya möbler och snickerier genom att framhäva
träets naturliga struktur och ådring. För vare sig du står inför en nygjord bröstpanel
i furu eller en gammal ekmöbel i behov av förnyelse kommer Alcro Träbets hjälpa
till ett vackert slutresultat och en naturlig yta. Bets har använts i århundraden för
att ge ädelträ en djupare nyans. Eller för att ge enklare träslag en exklusivare känsla.
Det är du som bestämmer.
Färgsättning med bets bygger på samspel mellan träyta och bets. Men huvudrollen innehar du. Genom att välja teknik och det träslag du målar på har du
Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. Le Bureau maj 2014.

möjligheten att påverka slutresultatet. En enda burk träbets, med olika tekniker,
förskönar samma yta på olika vis. Betsen är transparent vilket gör att resultatet
påverkas av träets struktur och naturliga färg.
Bekanta dig med underlaget
Prova dig fram på ett liknande träslag eller en dold yta innan du sätter penseln till
verket. Experimentera gärna även med olika appliceringssätt då olika tekniker kan
ge olika resultat. För mer handfasta råd om hur du bäst går till väga, läs gärna våra
arbetsråd om att betsa på trä.
Lacka för en tåligare yta
Ytor som utsätts för belastning kan ofta med fördel göras mer tåliga med hjälp av
lack. Vi erbjuder lack i flertalet glanser, så som matt, halvblank och blank; så du kan
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känna dig trygg med vetskapen att kunna uppnå just det resultat du eftersträvar.
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