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KUNSKAP, KOMPETENS OCH KVALITET

TIPSRUTA 
Hur bra än färgen är så är förarbetet A och O när du ska måla träfasaden. Cirka 
80% av arbetstiden går åt till att tvätta, slipa och laga innan du målar. Var noga 
och låt det ta den tid som behövs så håller sig fasaden finare längre.

Tvätta fasaden vartannat år så minskar du risken för alg- och mögelpåväxt.  
Beskär eller flytta buskar som står nära fasaden så sol och vind kommer åt. 
Passa på att tvätta staket, räcken och terrasser när du ändå tvättar fasaden  
så håller även dessa sig fina längre.

Kontrollera väderprognosen för de närmaste dagarna innan du kör igång. 
Sommardagar med dagstemperaturer på 20-23 °C, ljumma kvällar och inte allt 
för kalla och fuktiga nätter är idealiskt. Då fungerar de flesta färger som bäst, 
både när de stryks ut och när de ska torka. Även ytan som ska målas måste 
vara torr och träets fuktkvot får inte vara högre än 16%.

Med sina 150 år är Beckers ett av Sveriges äldsta färgvarumärken och 
regnbågen en av de mest igenkända logotyperna.

K-Bygg är och har varit en av Beckers största kunder under en längre tid  
och vi är stolta över att få leverera Beckers produkter till er. Med ett brett 
sortiment och kunniga medarbetare så är vi det naturliga valet när det är 
dags att måla.

Osäker på vilken kulör ni har på huset? Ta med en bit så läser vi av färgen 
i butiken och du får rätt kulör med dig hem. Ingen kulör är den andra lik, 
därför bryter vi fram just den du vill ha.

Inga frågor är för små eller stora. 

Välkommen in och prata färg med oss!

Beckers Elit Träolja
Träolja med ny förbättrad 
kvalitet! Håll uteplatsen 
fräsch och fin längre. Olja 
avsedd för årlig behand-
ling av t ex trätrall, altaner 
och trädgårdsmöbler. 
Motverkar uttorkning och 
sprickbildning samt gör 
ytan vattenavvisande och 
lätt att underhålla. Ger 
ett glansfritt resultat och 
framhäver träets egen färg. 
2,7 liter. Rek ca pris 427:- 
Bruten kulör 209:-
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179:-

Beckers Perfekt Plus Fönster  
& Snickerifärg
Speciellt anpassad för målning av trä-
fönster och snickerier utomhus såsom 
möbler, fönsterluckor, dörrar, vindskivor 
och staket. Färgen är rinningssäker och 
lätt att stryka ut. 0,75 liter, standardkulör. 
Rek ca pris 268:- Valfri kulör 235:-

Beckers Perfekt Oljefärg
En alkydfärg förstärkt med akrylat.  
Anpassad för målning av träfasader, 
staket, vindskivor, dörrar och liknande. 
Perfekt Oljefärg är en lättstruken färg 
som ger en lite blankare yta. 10 liter, 
standardkulör. Rek ca pris 2556:-  
Valfri kulör 2045:-

Beckers Perfekt Täcklasyr
Perfekt Täcklasyr är en produkt som 
håller kulören, är mycket lättstruken 
och har kort torktid. Ger en täckande 
yta som är ett effektivt skydd men 
framhäver samtidigt träets vackra 
struktur. 10 liter, standardkulör.  
Rek ca pris 2556:- Valfri kulör 2045:-

1895:- 199:-1895:-

Beckers Perfekt Plus Facade
Hållbar fasadfärg som ger en mot-
ståndskraftig yta samt ger mycket bra 
kulörhållning. Förutom att färgen håller 
en mycket hög kvalitet är den också lätt 
att måla med, torkar snabbt och ger ett 
gott skydd mot påväxt av svartmögel på 
färgfilmen. 10 liter. Valfri kulör 2195:-

1995:-


