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Herdins Äkta Bets

Produktfakta
Klassisk vattenlöslig pulverbets för trärent underlag.
Egenskaper
Herdins Äkta bets är transparent och framhäver träets naturliga ådring.
Färgstyrkan kan ökas eller minskas efter önskemål, med hjälp av
mängden färg som appliceras och/eller beroende av hur mycket vatten
betsen lösts i. Alla kulörer är inbördes blandbara.
Artikelnummer
051 + kulörnummer
Innehåll
Vattenlösligt betsfärgämne i pulverform.
Förpackning
Äkta Bets förpackas i påse och ger ¼ - 1 liter färdig betslösning,
beroende på kulör.
Kulörer
Välj kulör efter det träslag som du ska färgsätta. Den Äkta betsens
kulörer är anpassade för att passa olika typer av träslag. Var extra
noggrann med att kontrollera nyansen om du väljer att betsa på något
annat träslag än det vi rekommenderar i färgkartan.
Åtgång/Dosering
1 liter betslösning räcker till 6-8 m².
Torktid
Torktid, 6-8 timmar i 20 grader.
Rengöring av verktyg
Stryk först av så mycket som möjligt av betslösningen, för att undvika
att rester kommer ut i avloppet.
Rengör därefter redskapen i vatten.
Hantering & Lagring
Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras torrt i
originalförpackningen.
Överbliven betslösning förvaras mörkt i tätslutande kärl av plast eller
glas (ej plåt).
Betslösningen har begränsad hållbarhet.
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Avfallshantering
Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. För mer information
kontakta din kommun.
Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.

Gör så här
Lös betspulvret under omrörning i ½-1 liter kokhett vatten (beroende av
kulör, se påsens etikett). Låt betslösningen kallna innan den appliceras.
Förbehandling
För att minska fiberresning, vattenstryk träytan och slipa lätt när ytan
torkat. Ljusa och mjuka delar suger åt sig mera bets än mörka och hårda.
För att minska risken för färgskiftningar på grund av detta, stryk med
vatten innan du börjar betsa. För feta och kådrika träslag (t ex furu),
tillsätt några droppar ammoniak (25%) i vattnet.
Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad samt ren från smuts och
lackrester.
Ibland måste du spackla igen hål i träet. Använd Herdins Träspackel som
finns i de vanligaste träfärgerna och torkar snabbt.
Välj en kulör på spacklet som liknar den betsnyans du valt, för att
ispacklingen ska synas så lite som möjligt. Var speciellt noga med att
slipa bort spackel som kommit utanför lagningen
Applicering
Prova alltid på ett liknande underlag eller på en dold yta innan du börjar,
för att kontrollera att nyansen är den önskade. Betsen ska påföras
flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas efterhand ut på
ytan med en avstruken pensel eller urkramad svamp.
Träet bör helst ligga plant när du betsar. Ska du betsa eller lacka en
vägg- eller takpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan du sätter
upp panelen. Om du tvingas arbeta på ett lodrätt föremål, ska du alltid
börja betsa nedifrån och arbeta uppåt. Då rinner betsen mindre och
resultatet bli jämnare.
Tänk också på att träet "rör sig" även efter uppsättningen. Stryk därför
alltid sponten eller kanterna också.
Efterbehandling
Använd Herdins Betslack eller Hårdvaxolja.
Undvik om möjligt en vattenburen klarlack, eftersom den löser upp en
del av färgämnet och kan ge ett flammigt utseende, samt oönskad
kulörvridning.
Spritbehandling
Med Herdins Äkta Bets kan du även utföra s k spritbetsning. Metoden
används när enbart en vattenlösning inte är tillräcklig för att få en bra
infärgning. Lös betspulvret i halva angivna mängden kokhett vatten,
tillsätt därefter sprit (T-röd) till påsen angiven volym.
Mörka kulörer kräver större vattenmängd t ex 70/30 vatten/sprit.
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Tänk på att
• Blanda till betslösning så att det räcker till hela arbetet direkt. Då är
du säker på att färgnyansen blir densamma på hela ytan.
• Ljusa och mjuka partier suger åt sig mer än mörka och hårda. Det
gäller också ändträytor, där fibrerna är öppna. Fukta träet med
vatten precis innan du börjar betsa, så minskar risken för
färgskiftningar.
• Om du stryker ytan med vatten, reser sig träfibrerna så att du kan
slipa bort dem innan du börjar betsa.
• Små ytor betsas lättast med pensel eller genom att doppas i
betslösning. Till stora ytor använder du svamp eller luddfri trasa.
• Använd gummihandskar så slipper du få bets på händerna.
• Tänk på att nyansen påverkas av träets naturliga färg och struktur.
Gör därför alltid en provbetsning på samma träslag för kontroll av
nyans.
Sök stad

Färgerna på bildskärmen kan avvika från verkligheten, jämför med ett
färgprov i butiken.
Betsat på björk, med undantag för 77 Silvergrå och 87 Syrabetston som
är betsad på furu:
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Betsat på ek:

82 Antik Ek

62 Ljus Ek

83 Mellanbrun Ek

84 Mörk Antik Ek

56 Mörk Ek
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