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Tema: Hus, Hage & Oppussing

lører gulnet panel på hytta
den kan overmales ved
en senere anledning.
Behandlingen beskytter
treverket og gir en jevn,
matt finish og en overflate
som tåler rengjøring.

Ulike behandlinger for lysning av panel
Bleking med lut

Panelvoks

Syrevasking eller lutbehandling bleker tre slik at
det blir tilnærmet nytt i
fargen, men luting er i seg
selv ingen overflatebehandling. Etterpå må underlaget såpes eller oljes, og
behandlingen bør gjentas
ved vedlikehold.

Navnet til tross – panelvoks er ikke en voks, og

Tak- og panelhvitt lasur
Tak- og Panelhvitt er en
vannbasert, akrylbasert
lasur (en meget tynn
maling) som finnes i tre
grader av hvitpigmentering
– hvit, ekstra hvit og dekkende. Behandlingen lar
treverkets naturlige struktur være synlig, og påføres
i to eller flere strøk etter
ønsket hvithet. Produktet
drypper ikke, lysner gammel gulning og bremser
fremtidig, samtidig som
gjennomblødning fra
kvister utsettes. Overflaten
blir silkematt, og den kan
brukes på både ubehandlede og tidligere lakkerte
flater.

Panellakk
Panellakk gir et matt eller
halvmatt, nærmest hvitkalket og transparent utseende
som bevarer trestrukturen.

Panellakken gir en lettstelt
overflate som beskytter
treverket mot smuss og
fingermerker. Kan brukes
på nytt panel for å beholde
den lyse fargen lengre.
Kan også brukes for å gi en
lysnende effekt til gammel
gulnet panel. For å unngå
at gulfargene fra kraftig
gulnet panel slår gjennom
og gir et rosaaktig skinn,
kan noen lakker tilsettes
mer hvit brekkfarge. Kan
påføres i ett eller flere strøk
for sterkere effekt.

Klar og pigmentert lakk
Vanntynnet lakk som påføres i tre eller flere sjikt gir
liten risiko for et skjoldete
resultat. Til første strøk
brukes da en klar, upigmentert, vanntynnet lakk
som gir et ensartet underlag for videre behandling
med pigmentert lakk.
For etterfølgende strøk
tilsettes lakken hvite
pigmenter. Behandlingen
gjentas til ønsket lysning
eller hvitfarge er oppnådd.
Overflaten får en silkematt
glans og blir bestandig mot
smuss, fett og husholdningskjemikalier. Lakken
inneholder lysfilter som
utsetter videre gulning.

VÅR K AMPANJE!

Strøm der du er

EU 30is
Veil. kr 28.900,–
Nå kr 24.900,–

EU 70is
Veil. kr 54.900,–
Nå kr 48.900,–*

Tilbudene gjelder hos din Honda fagforhandler i perioden 15. februar til 3. april 2016

FORHANDLERLOGO
IMPORTØR: BEREMA AS

Les mer på: www.berema.no

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

R-MAL as
Vårveien 51 • 1182 Oslo • 22 19 44 93

3 liter veggmaling
- alle farger

10 liter
veggmaling
10 kg sparkel
Parkett eik

pr. kvm

fra kr.

149,-

fra kr. 270,-

139,fra kr. 258,fra kr.

Gode priser på laminat
og parkett
OBOS rabatt – 20% på alle varer unntagen tilbudsvarer

•

Åpningstider: Mandag-Fredag: 8-17 Lørdag: 9-15
Grei parkering
Vårveien 51 - 1182 Oslo 22 19 44 93

•

•

RING OSS: 911 50 200
for GRATIS befaring
www.fasadeprodukter.no
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ALT INNEN SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER!

G

SA

D E P R ODUKT

AR NT
A

I

EU 20i
Veil. kr 18.990,–
Nå kr 15.490,–

* Tillegg for fjernstart via kabel.

EU 10i
Veil. kr 13.490,–
Nå kr 11.490,–

–30%
Inntil

med Honda strømaggregat

ER

Ved å vaske med en hvitpigmentert såpe, opprettholdes fargen i overflaten.
Noen produkter har tilsatt
hvite pigmenter, og det
finnes alternativer med
mild lut, såpe og olje i én
og samme behandling.
For et hvitere resultat
påføres produktet i to
strøk. Produktet er tilsatt
UV-filter og antioksiderende midler som beskytter
mot fremtidig gulning og
gir et hvittonet, lyst og
naturlig utseende. Kan ikke
utføres på tidligere lakkert
eller malt tre.

Panelvoks finnes i flere
farger, hvorav hvitt er én.
Resultatet blir halvtransparent i et strøk, og mer dekkende etter to påføringer.
Produktet har en gelelignende konsistens, drypper
ikke og kan brukes både
på ubehandlet og tidligere
malt eller lakkert tre.

Produktene er vanntynnbar
og inneholder UV-filter
som bremser videre gulning og skal påføres ubehandlet treverk.

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

Fasadeprodukter of Norway

Byggpartner
Billigst og best
på alle typer tak, snøfangere,
takstiger mm.
Vi driver som totalentreprenør
med invendig og utvendig
arbeid av alle typer,
samt våtrom og bad.
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tlf 95 74 90
Vi har lang erfaring og
gode referanser.

