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Redan i början av 1700-talet startades ett färgeri i Falun som senare kom att bli Herdins 

Färgverk. I början av 1920-talet introducerades betser i sortimentet, som en naturlig 

vidareutveckling av den kunskap om lösliga färgämnen som användes vid textilfärg-

ning. Sedan dess har naturligtvis den tekniska utvecklingen gått framåt, men det vi har 

hållit fast vid är känslan för hantverket och familjeföretagets engagemang.

 

Idag marknadsför vi ett brett program av träbehandlingsprodukter för både proffs 

och hemmafixare över hela Norden. Träbehandling med känsla - att ta till vara träets 

förutsättningar och egenskaper – är det vi utgår från när vi utvecklar nya produkter i 

eget laboratorium. Den naturliga träkänslan är hela tiden i fokus.

En annan viktig prioritet under senare år är miljöfrågan som bland annat gjort att vi idag 

är ISO 14001-certifierade. I vår verksamhet strävar vi efter att ta största möjliga miljö-

hänsyn och arbetar ständigt med förbättringar utöver vad miljölagstiftningen kräver. 

Vi introducerar nu bets som är miljömärkt med Svanen. Det är en viktig del i vårt arbete 

med att ge marknaden produkter som är skonsamma och trygga.

Både för miljö och användare.

Med den här broschyren vill vi förmedla kunskaper om våra produkter och metoder för 

ett vackert och hållbart resultat – och vår nedärvda känsla för trä.

 En nedärvd känsla för bets



Lackbets Eco

Nya vattenburna Herdins Lackbets Aqua har formulerats för att på ett enkelt sätt ge en 

jämn och vacker infärgning, för att kännas trygg att använda och för att vara skonsam mot 

miljön. Herdins Lackbets Aqua används för betsning och lackering i ett moment och ger ett 

bra grundskydd för träet. För en ännu mer tålig träyta, går det utmärkt att lackera över med 

Herdins Betslack Aqua som är en vattenburen klarlack. Då får träytan ett bättre skydd både 

mot slitage och mot vätskor som vin och kaffe. 

Snäll mot miljön...
Herdins Lackbets Aqua är en av få betsprodukter på marknaden som är miljömärkt med Svanen. Miljömärkningen till-

sammans med vår miljöcertifiering ISO 14001 är ett kvitto på att inte bara betsen i sig, utan även tillverkningsprocessen 

är skonsam för miljön.

...och lättarbetad 
Herdins Lackbets Aqua är förlåtande till sin karaktär, genom att den är återlöslig i flera minuter. Det gör det enkelt att få ett 

jämnt resultat utan överlappningar och flammighet. Dessutom har betsen god vidhäftning på tidigare klarlackerade ytor 

som rengjorts och slipats.

Gör en egen kulör  
Eftersom alla kulörer är inbördes blandbara, går det 

dessutom att skapa egna kulörer för att få det resultat 

som eftersöks. Tänk på att slutresultatet hänger ihop 

med vilket träslag som betsas. 

Bra att veta!  
• Vid köp av flera förpackningar Lackbets Aqua, bör de  

 blandas i ett större kärl innan betsning. På så vis und- 

 viks eventuella kulörskillnader mellan burkarna.

• Innan betsning är det bra att vattenbestryka ytan, låta  

 den torka och därefter slipa bort fiberresningen för att  

 få ett vackrare resultat.

• Vid betsning av en nedslipad träyta som tidigare varit  

 behandlad, tänk på att torktider och vidhäftnings- 

 egenskaper kan variera beroende på hur väl slipning- 

 en gjorts. För att få en jämn infärgning är det viktigt att  

 vara noggrann och slipa rent så mycket det är möjligt.

Transparent färgsättning - Bets

Lackbets Aqua



600  Antikvit  604  Järnvitriol  622  Teak

607  Brun  602  Mahogny  625  Mörk Ek

617  Tjära  618  Grafitsvart

  PRODUKTFAKTA

Innehåll:  Pigment, bindemedel och vatten

Förpackning: 275 ml

Åtgång:  ca 6-8 kvm / liter

Torktid:  Klibbfri efter  1-2 timmar, överlackningsbar efter ca 6-8 timmar

Rengöring:  Verktygen rengörs med vatten och diskmedel

Svanenmärkt färg och lack skall klara hårda klimat- och miljökrav 

och är bättre för hälsan eftersom de är vattenbaserade. De är också 

kontrollerade för att inte innehålla tungmetaller eller ämnen som är 

cancer- eller allergiframkallande och de är testade för bra funktion.

396 009

Betsat på furu

I trycksaken kan vissa kulöravvikelser förekomma. Nyanser varierar också mellan olika träslag. Provbetsa alltid innan du börjar för kontroll av nyans.



Transparent färgsättning - Bets

Lackbets

Vacker och slitstark yta  
Lackbetsen efterbehandlas genom att ytan borstas 

med en panelborste eller genom att den poleras 

med en polerduk, vilket ger en vacker och behaglig 

yta. Lackbets ger i sig själv ett bra skydd för den 

behandlade träytan, för ännu bättre slitstyrka kan 

den överlackeras med Herdins Betslack. Det är vik-

tigt att betsen får härda ordentligt, minst 24 timmar, 

innan överlackering. 
Bra tips!  
• Tänk på att bara lägga ett lager bets, annars kan   

 överlackeringsegenskaperna påverkas.

• Använd penslar med natur- eller blandborst.  

 Det går även att använda en natursvamp.

• Vid överlackering av Lackbets nr 700 Vit, använd  

 Herdins Betslack Aqua.

• Var extra noggrann vid slipning av tidigare behand- 

 lade ytor så att betsen får en jämn infärgning.

Lackbets

Herdins Lackbets har genom sin mångsidighet blivit vår mest använda. Den är  

en kombination av lack och bets för behandling i ett moment, och ger ett bra  

grundskydd för träet. Den fina och vackra transparensen, framför allt på nytt trä, 

åstadkoms tack vare att betsen innehåller lösliga färgämnen. 

Inte bara för nytt trä
Herdins Lackbets är snabbtorkande och har genom sin uppbyggnad en mycket god vidhäftningsförmåga som gör att den 

passar även för behandling av tidigare klarlackerade eller betsade träytor. Det gör den lämplig för att reparera slitna partier 

och repor på t ex möbler. För att få bra och jämn vidhäftning även på tidigare behandlade ytor är det bra att först slipa ytan 

eller behandla den med målarsoda, som dock måste sköljas av noga. 

Stort kulörval
Herdins Lackbets finns i ett stort antal kulörer anpassade för att täcka de flesta behov. Räcker inte det så är alla kulörer 

utom nr 700 Vit inbördes blandbara. De kan också förtunnas med t ex T-röd för att ge en svagare nyans. Tänk dock på att 

lackens egenskaper kan påverkas om betsen förtunnas.



700  Vit 705  Syrabetston  712  Gyllenbrun 

708  Körsbär 722  Teak   706  Ljusbrun 

711  Mellanbrun   713  Mahognybrun   702  Mahogny 

707  Mörkbrun   725  Mörk Ek  

717  Svartbrun   718  Grafitsvart  

Betsat på furu

Innehåll:  Lösliga färgämnen, etanol, estrar och  bindemedel

Förpackning: 300 ml och 1 liter

Åtgång:  1 liter räcker till ca 8-10 kvm

Torktid:  Ca 2 timmar vid ca 20° C. Överlackeringsbar efter ca 24 timmar

Rengöring:  Använd förtunning baserad på etanol som t ex T-röd

  PRODUKTFAKTA

I trycksaken kan vissa kulöravvikelser förekomma. Nyanser varierar också mellan olika träslag. Provbetsa alltid innan du börjar för kontroll av nyans.



Lackbets Eco

Transparent färgsättning - Bets

Oljebets

 
Bra tips  
• Det går att späda med lacknafta  

 5-10% för att få bättre inträngning  

 på feta och hårda träslag.

• Vid köp av flera förpackningar  

 Oljebets, bör de blandas i ett större  

 kärl innan betsning. På så vis undviks  

 eventuella kulörskillnader mellan  

 burkarna.

• Eftersom Oljebetsen innehåller 

 torkande oljor finns det risk för själv 

 antändning av trasor, trassel med  

 mera. Läs noga på förpackningen  

 hur detta ska hanteras.

• Vid behandling av golv använd oljor  

 eller lacker som är anpassade till golv. 

Herdins Oljebets bevarar den fina trästrukturen och ådringen, samtidigt som den 

ger träet den färg som eftersöks samt en behaglig ytkänsla och ett bra grundskydd. 

Träet får en enhetlig betston utan överlappningseffekter – perfekt för obehandlade 

möbler, snickerier och större träytor inomhus.

Även för stora ytor
Något Herdins Oljebets klarar bättre än de flesta andra typer av betser är att färgsätta stora träytor, som exempelvis paneler, 

dörrar eller golv. Detta beror framför allt på betsens kontrollerade inträngning i underlaget, dess långa öppentid och 

dess dryghet.

Betsa efter eget huvud
Samtliga kulörer är inbördes blandbara, så att exakt rätt kulör kan uppnås. Det är viktigt att tänka på att testa den ny-

blandade kulören på ett mindre stycke av rätt träslag innan betsning. Om större slitstyrka behövs kan ytan efterbehandlas 

med Herdins Vaxolja eller Herdins Hårdvaxolja. Efterpolera med en polerduk så blir ytan mycket vacker och skön.



900  Antikvit  905  Syrabets  922  Teak

911  Mellanbrun  908  Körsbär  913  Mahognybrun

902  Mahogny  925  Mörk Ek  907  Brun

904  Järnvitriol  917  Tjära

Innehåll:  Pigmenterad olja, alifatisk lacknafta

Förpackning: Plåtburk 275 ml

Åtgång:  En burk räcker till ca 10-15 kvm

Torktid:  12 timmar vid ca 20° C. Kan efterbehandlas efter ca 8-10 timmar

Rengöring:  Använd lacknafta, sedan såpa och vatten till verktygen 

  PRODUKTFAKTA

Betsat på furu

I trycksaken kan vissa kulöravvikelser förekomma. Nyanser varierar också mellan olika träslag. Provbetsa alltid innan du börjar för kontroll av nyans.



Lackbets Eco

Transparent färgsättning - Bets

Äkta Bets

Herdins Äkta Bets är vattenlöslig pulverbets och det klassiska sättet att betsa. Herdins 

Äkta Bets är baserad på lösliga färgämnen som ger högsta transparens och passar 

särskilt bra vid höga krav på detaljåtergivning och träkänsla. Med stort kulörurval och 

möjlighet att blanda inbördes – sätter bara fantasin gränsen. 

För olika träslag
Det stora kulörurvalet gör att det går att få rätt bets till det träslag som ska betsas. Herdins Äkta Bets har t ex flera special-

kulörer för betsning av ek, där hänsyn har tagits till träslagets egna unika färgton. Underlaget ska vara nytt eller renslipat trä.

Ge betsen en yta  
Eftersom Herdins Äkta Bets inte innehåller några bindemedel bör du överlackera ytan. Antingen kan du använda 

Herdins Betslack eller Herdins Hårdvaxolja för att få känslan av oljat trä. Undvik vattenburna lacker och traditionella oljor, 

eftersom de riskerar att lösa upp färgen och ge ett flammigt utseende.

Spritbetsning  
På träslag där betsen inte ger tillräckligt bra inträngning, kan man istället göra en spritbetsning. Det fungerar så här: 

lös upp pulvret i halva rekommenderade mängden vatten, låt lösningen svalna och tillsätt lika mycket sprit (T-Röd) så 

att den totala mängden vätska blir densamma. Mörkare kulörer kan kräva en större andel vatten, exempelvis 70 % vatten 

och 30 % sprit.

Bra tips  
• Använd nr 77 silvergrå för järnvitriolbehandling. Recept finns att läsa på påsen.

• För att undvika mörkare partier vid öppna porer, försegla enkelt de öppna porerna 

  i ändträet genom en vattenbestrykning före betsningen.

• Ammoniakbehandla furu före betsningen för en jämnare och vackrare betsbild. 

 I vår lilla betsskola finns mer information om hur det går till.

Innehåll:  Vattenlösliga färgämnen i pulverform

Förpackning: En påse räcker till ¼ - 1 l, beroende på kulör

Åtgång:  En liter lösning räcker till ca 6 - 8 kvm

Torktid:  Ca 6 timmar i rumstemperatur

Rengöring:  Använd vatten

  PRODUKTFAKTA



53  Gul   94  Björk   87  Syrabetston 

88  Körsbär  75  Ljus Valnöt   71  Modebrun

97  Teak   70  Carl-Johan Brun    55  Brunocker

65  Mörk Valnöt  74  Kastanjebrun   63  Mörk Mahogny  

72  Mahognybrun  52  Mahogny   51  Röd

77  Silvergrå 58  Mörkgrön  89  Blå

82  Antik Ek   62  Ljus Ek  83  Mellanbrun Ek

84  Mörk Antik Ek  56  Mörk Ek

Betsat på ek

Betsat på björk, med undantag för 77 Silvergrå och 87 Syrabetston som är betsad på furu

59  Ebenholts 

I trycksaken kan vissa kulöravvikelser förekomma. Nyanser varierar också mellan olika träslag. Provbetsa alltid innan du börjar för kontroll av nyans.



Det här är en övergripande genomgång av hur man ska gå tillväga för att ge träet 

den naturliga känslan och lystern som är resultatet av en lyckad betsning. 

Processen gås igenom steg för steg med några bra tips på vägen. Det är viktigt att 

tänka på att slutresultatet, dvs den kulör en betsning ger, alltid är en kombination 

av träslagets egenfärg, betsens kulör och den ytfinish som används. 

Att tänka på innan betsningen
Eftersom betsen ger en transparent, genomsynlig färgsättning blir den slutgiltiga kulören en kombination av träslagets 

färg och betsens färg. Om man använder en ljus bets påverkas slutresultatet mer av träslagets färg än om man använder 

en mörk bets. Av den anledningen går det inte att använda enbart bets för att göra ett mörkt träslag ljusare.

En annan viktig sak att tänka på är träets hårdhet. Hos ett mjukt träslag som t ex furu kan betsens inträngning variera 

beroende på hårdhetsvariationer i träet, de mjuka partierna tar upp mer färg och de hårda mindre. I partier som är 

kådrika och feta kan vattenburna betser få svårt att tränga in. Allt det här kan till en viss gräns kompenseras av ett bra 

underarbete och av noggrant materialval. Hårdare träslag som exempelvis ek är oftast något enklare att betsa.

Förarbetet som lägger grunden
Ett bra förarbete är A och O vid betsning. Se till att ytan är helt ren från smuts samt färg och lackrester, så att betsen 

kan tränga in ordentligt i träet. Vissa av våra betser kan användas på tidigare lackerade ytor, men det är ändå viktigt att 

ytan är ordentligt slipad och rengjord så att betsen får vidhäftning och jämn infärgning. Slipa alltid ytan i fiberriktningen 

med slippapper som har 150-180 korn eller liknande, för att få ett bra underlag för betsning. Torka av ytan med en 

fuktig trasa så att slipdammet försvinner och låt ytan torka. 

När Äkta bets används på furu med harts- och kådrika partier är det en bra ide att först fukta ytan med en blandning 

av vatten och några droppar 25 procentig ammoniak. Slipa sedan ner fiberresningen före betsning.

Applicera betsen
Att betsa är på många sätt annorlunda i jämförelse med att måla. Eftersom betsen tränger ned i träet är det mycket 

viktigt att arbeta jämnt och metodiskt över hela ytan. På så vis undviks variationer i inträngningen som annars kan ge en 

flammig yta. Prova alltid först på överblivet trä eller en dold yta för att kontrollera slutkulören. Tänk även på att om ytan 

efter betsning behandlas med lack, olja eller vax kan kulören påverkas. Betsen ska läggas på flödigt över hela ytan med 

pensel, svamp eller trasa. Jämna sedan ut betsen med en avstruken pensel, en urkramad svamp eller en torr trasa så att 

överskottet försvinner. Vid betsning på en lodrätt stående träyta är det viktigt att börja nedifrån för att undvika rinningar. 

Efterbehandling för hållbarhet
Hur ytan ska efterbehandlas beror helt på vilken typ av bets som använts. Äkta Bets ska alltid överlackeras – förslagsvis 

med Herdins Betslack eller Herdins Hårdvaxolja – eftersom betsen inte innehåller något bindemedel. 

Lackbets Aqua kan överlackeras med vattenburen Betslack Aqua för att ge högre slitstyrka och klara olika vätskor.

Lackbets och Oljebets ska poleras med en polerduk eller en panelborste, för att få en skön yta med mycket lyster. 

Om ytan behöver högre slitstyrka ska den efterbehandlas med Betslack, Vaxolja eller Hårdvaxolja, beroende på vilken 

bets som använts. 

I den här broschyren finns information under de olika produkterna samt, på nästa sida, om vilken typ av efterbehandling 

som är lämplig för vilken bets.

Herdins lilla betsskola



Herdins lilla betsskola

LackbetsLackbets AquaProdukt

Produkttyp

Underlag

Resultat

Efter-
behandling

Äkta Bets

Vattenlöslig pulverbets

Nytt eller helt 
renslipat trä

Livfull yta med mycket 
träkänsla och djup. 
Ska efterbehandlas

Efterbehandlas 
med Betslack eller 

Hårdvaxolja

Oljebets

Pigmenterad olja

Nytt eller helt 
renslipat trä

Jämn infärgning med 
behaglig yta som ger 
ett bra grundskydd

Efterbehandlas med 
Vaxolja för underhåll 

eller ökat skydd. 
Använd Hårdvaxolja 
på ytor som ska tåla 
hårt slitage som golv, 

arbetsbänkar etc

Färdig betslösning 
på lösningsmedelsbas 

med lack

Trärena eller tidigare 
behandlade ytor 

som slipats

Färdig yta med 
bra grundskydd och 
träkänsla med lyster 

och djup

Efterpoleras med poler-
duk eller panelborste. 

Önskas en tåligare 
yta efterbehandla 

med Betslack, eller 
Betslack Aqua 
på ljusa kulörer

Färdig vattenburen 
betslösning med lack

Trärena eller tidigare 
behandlade ytor 

som slipats

Vacker, jämn infärgning 
och en yta med bra 

grundskydd

Efterpoleras med poler-
duk eller panelborste. 

Önskas en tåligare 
yta efterbehandla 

med Betslack Aqua

Produkt

Produkttyp

Ofärgad olja för 
oljebetsade eller 

trärena ytor. 
Ger ökat ytskydd och 

högre finish

Ofärgad uretanförstärkt
olja för högsta slitage-
skydd med oljekänsla. 
Passar såväl trärena 
som betsade ytor

En polyuretanbaserad
alkydlack som ger ett 

slitstarkt skydd på 
såväl betsade som 

trärena ytor

Vattenburen klarlack 
till betsat eller trärent 

underlag. 
Snabbtorkande och 

luktsvag

Vaxolja HårdvaxoljaBetslackBetslack Aqua

Tak- och Panelvitt

Droppfri 
vattenburen lasyr

Obehandlat eller 
tidigare lackerat trä

Ger en vacker ljus 
och sidenmatt yta

Normalt behövs ingen 
efterbehandling. 

På ytor som ska tåla 
slitage använd 

Betslack Aqua 

Köksbänksolja

Specialolja för underhåll 
av köksbänkar och bord 
av trä. Ger en vatten- 
och smutsavvisande 
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Ytbehandling

Olja och Lack

Betslack Aqua
Herdins Betslack Aqua är en vattenburen klarlack som finns både som blank och halvmatt och 

passar för såväl trärena som betsade ytor inomhus. Lackens motståndskraft och slitstyrka ger 

ett mycket bra ytskydd. Lacken är både snabbtorkande och luktsvag. Eftersom den är vatten-

buren passar den inte så bra på ytor betsade med Herdins Äkta Bets eller träytor som tidigare 

behandlats med olja eller vax.

Betslack
Herdins Betslack är en polyuretanbaserad klarlack som ger ett slitstarkt skydd till såväl trärena 

som betsade ytor inomhus. Betslack finns både som blank och halvmatt och ger extra slitstyrka 

till ytor som behandlats med Herdins betser. Genom att använda betslack skyddas ytan både 

mot varma och kalla vätskor. Träytor som tidigare behandlats med olja eller vax bör slipas 

trärena innan lackering.

Vaxolja
Herdins Vaxolja används för att ge förstärkt ytskydd och fördjupad kulör till träytor som har 

behandlats med Herdins Oljebets. 

Vaxolja passar även utmärkt för trärena ytor inomhus och ger ett bra ytskydd med bibehållen 

och naturlig träkänsla. Vaxoljan är uppbyggd av ett flertal olika oljor i kombination med vax, 

den är mycket dryg och är därför användbar även för större ytor.

Hårdvaxolja
Herdins Hårdvaxolja är en uretanförstärkt, torkande olja som används för ytbehandling av 

träytor inomhus. Den är speciellt användbar för träytor som utsätts för hårt slitage, som t ex 

bordsskivor, golv och trappsteg. Hårdvaxolja kan användas både till betsade, tidigare oljade och 

trärena ytor. Den fyller samma funktion i alla tre fallen. Hårdvaxolja tränger in i träet så att en 

slitstark yta bildas, utan att den naturliga träkänslan går förlorad.

Herdins produkter för efterbehandling är till för att ge ytan extra slitstyrka, men 

även för att förhöja både känsla och utseende. På föregående sida ser du vilka 

produkter som passar med vilka betser.



Tak- och Panelvitt
Herdins Tak- och Panelvitt är en vattenburen, droppfri lasyr för tak och paneler inomhus. Gamla 

gulnade ytor blir enkelt fräscht vita igen, samtidigt som träets naturliga ådring och struktur fram-

hävs. Dessutom bromsar lasyren både kvistblödning och gulning från nikotin, som kan missfärga 

ytorna. Finns i olika grader av vithet och i förpackningar med 1 och 3 liter.

Köksbänkolja
Herdins Köksbänksolja är till för att hålla köksbänkar av trä fina och tåliga. Den består av en 

noggrant utvald blandning av oljor som ger en vacker och tålig yta med både vatten- och smuts-

avvisande egenskaper. Den finns i en 500 ml förpackning som räcker till ca 8-10 kvm. 

Herdins Köksbänksolja är testad och godkänd enligt EN 71-3.

Specialprodukter



Vi är stolta över våra betser, men Herdins har mycket mer att erbjuda för ytbehandling, vård 

och skydd av trä. Bland annat kan Herdins erbjuda produkter för golvbehandling, som hjälper 

till att hålla trägolvet snyggt och slitstarkt. Vi har även produkter som används för att göra

utemöblerna och träterrasserna hållbara och vackra. 

Herdins Färgverk AB. 
Box 711 SE -791 29 Falun.  
Tel: +46 23 33060.  
mail@herdins.se.  
www.herdins.se 

Herdins - träbehandling med känsla
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