
Ge ditt tak ett lyft!

Droppar inte!

Herdins 
Tak- och Panelvitt



Herdins Tak- och Panelvitt
Herdins Tak- och Panelvitt är en vattenburen  
droppfri lasyr som är speciellt framtagen för tak 
och paneler av barrträ i inomhusmiljöer.  
     Med Herdins Tak- och Panelvitt kan du på ett 
enkelt och droppfritt sätt förvandla det gamla och 
gulnande träet till vackra ljusa och sidenmatta ytor 
samtidigt som träets naturliga ådring och struktur 
behålls och ger en härlig levande känsla i rummet. 

Hur täckande blir det?
Behandling med lasyr innebär att färgen låter  
underlaget lysa igenom så att träkänslan behålls.
Täckförmågan är en kombination mellan mängden 
pigment och påläggsmängd.  
     Tak- och Panelvitt finns som Vit, Extravit och 
Helvit. Där Vit är mest genomsynlig medan Helvit 
är i det närmaste heltäckande. 

VIT EXTRA VIT HELVIT







Fördelar:

• Miljömärkt med Svanen 

• Droppfri

• Passar både till obehandlade och  
 tidigare lackerade ytor 

• Förebygger och reducerar träets 
 naturliga gulning och kvistblödning

• Minimalt förarbete – på tidigare lackerat  
 underlag räcker det med att tvätta ytan

Det här behöver du:

• Herdins Tak- och Panelvitt

• Lackpensel av bra kvalité 

• Rengöringsmedel: målarsoda eller 
 annat fettlösande rengöringsmedel

• Slippapper 120-150 korn



Förbehandling
Panelen ska vara torr och väl rengjord innan 
du börjar. Rengör med målarsoda eller med ett 
fettlösande rengöringsmedel. Vid trärena ytor ska 
träet slipas med slippapper. Motsvarande förarbete 
gäller på tidigare lackerade ytor där lacken börjat 
flagna.

Applicering
Vi rekommenderar att behandla två gånger för 
bästa effekt och resultat. Den första behandlingen 
spärrar underlaget så att gulning och kvistblödning 
reduceras. Behandling två gör att ytan får täckning 
och slutfinish. Låt torka i ca 12 timmar mellan be-
handlingarna. Före applicering är det viktigt att röra 
om lasyren och låta den vila några minuter före 
behandling för att få bästa droppfrihet.
Påbörja penselrörelsen redan innan du lägger 
penseln mot brädan för att undvika penselmärken. 
Samma gäller där penseldraget slutar. Arbeta syste-
matiskt i träets längdriktning med 2-3 brädor åt 
gången. Avsluta aldrig mitt på en bräda, det kan  
ge oönskade överlappningseffekter. 

Efterbehandling
Ingen speciell efterbehandling krävs.



Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra redskap noga. När du 
är klar tvätta penseln med såpa eller diskmedel 
i ljummet vatten. Vid paus lägg penseln med 
färg i en plastpåse, tillslut väl så att
färgen inte torkar in.

Rengöring av behandlade ytor
Torka av med trasa, använd 
lite diskmedel vid behov.

 Några tips:
• Ett bra grundarbete och bra penslar 
 lönar sig eftersom det påverkar slutresultatet. 
 LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU BÖRJAR.

• Lasyren fungerar bäst vid 18 -19°C. Undvik att  
 rikta värmekälla som t.ex. bygglampa mot panelen.

• Om ni är fler som behandlar, arbeta parallellt så 
 är det enklare att se att ni lägger på lika mycket 
 av färgen.

• Kontrollera nyans och vidhäftning på överblivet  
 material eller mindre synlig yta innan du börjar.



Produktfakta

Innehåller: Vatten, akrylatbindemedel,  
titandioxid och UV-skydd.

Åtgång: 1 liter räcker vid två behandlingar  
till ca 5 -8 m² på trärent underlag och till  
ca 12 m² på tidigare lackerat underlag. 

Arbetstemp: Lägst +5°C

Torktid: Dammtorr efter ca 2 timmar.  
Övermålningsbar efter ca 12 timmar. 

Glans: Matt

Kulör: Vit, Extra Vit och Helvit

Förvaring: Frostfritt
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