Alcro Bestå Fasadsystem.
Får det att se nymålat ut längre.
Även där regn, blåst, kyla och hastiga väderomslag
är mer regel än undantag, skyddar nya Alcro Bestå.

Behöver du mer hjälp är du välkommen till närmaste Alcroåterförsäljare.
Förutom att du här möter kunnig och hjälpsam personal kan du komma
i kontakt med en specialutbildad Fasadexpert som kan hjälpa dig med
råd inför målningen av huset. Du kan även boka tid för ett hembesök.

Ett fasadsystem i tre delar som tar utomhusmåleriet
till nya höjder. Efter flera års forskningsarbete har
vi utvecklat en produktfamilj med nya egenskaper.
Tillsammans med Bestå Fönsterfärg får den ditt
hus att se nymålat ut längre.

I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus och inspirationsbroschyrer.

Alcro Färg 120 86 Stockholm Telefon 08-775 62 00 info @alcro.se www.alcro.se

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen i bilderna avvika från verkligheten. Le Bureau januari 2014

På alcro.se finns mer och utförlig information om Bestå Fasadsystem
och Alcros alla andra produkter. Dessutom inspiration och arbetsråd inför
din fasadmålning.

101 ÄGGSKAL

155 DUVA

148 DIS

318 GULDOCKRA

124 BYGDERÖD

Kulörerna du inte tröttnar på.
Alcro Bestå är ett målningssystem som erbjuder dig ett stort utbud av kulörer.
Valet av kulör är den här gången förstås extra viktigt, eftersom idén med nya
Bestå är att du inte ska behöva måla om så ofta.
Här intill har vi valt ut nio kulörer ur Alcro Fasadkollektion. Kollektionen är sammanställd i nära samarbete med arkitekten Karin Fridell-Anter. ”Färgsättningen är
en del av huset som helhet, färgerna måste stämma överens med husets form,
uttryck och historia. Utsidan av huset kan ses av alla och måste fungera i sitt
grannskap”, säger hon.
Kulörerna utgår därför från svenska förhållanden och miljöer. Oavsett vilken du
väljer, kan du känna dig trygg med dessa. Tror du däremot att ditt hus gör sig
bättre i en annan kulör, möter du fler i närmaste Alcro-butik. Välkommen in!
143 LIND

151 SANDSTEN

131 JÄRN

307 SOTSVART

Måla ditt hus i tre steg.
Med nya Alcro Bestå får du ett effektivare skydd mot fukt, kyla, sol och värme.
Det är ett vattenburet målningssystem där alla delarna i systemet samverkar till
att bättre klara alla påfrestningar som det svenska klimatet innebär. Bland annat
genom att hålla kulörerna bättre, vilket gör att du inte behöver måla om så ofta.

Ett målningssystem som klarar
det värsta vädret, klarar allt.
Vi har utsatt nya Alcro Bestå för det värsta redan från början. På Gåsen,
ett av Sveriges högsta och mest väderutsatta fjäll, gav vi en stuga ny kulör
(124 Bygderöd) och ett nytt liv.

Bestå Impregneringsolja
En vattenburen olja som används på obehandlade
panelskarvar, ändträ och sprickor. Den tränger in i
underlaget där den avvisar fukt och ger ett effektivt
skydd mot röta och blånad.

Just nu följer och dokumenterar vi stugans kraftmätning i alla typer av väder
och plötsliga temperaturomslag.
Bestå Grundfärg
Del två i systemet ger fasaden
ett täckande grundskydd och ger
bästa möjliga fäste åt täckfärgen.
Grundfärgen har en speciell
förmåga att hindra fukt från att
tränga in i panelens ytved och
skada träet. En annan stor fördel
med nya Bestå Grundfärg är att
den torkar fortare. Det gör det
nu möjligt att grund- och täckmåla
samma dag. Svanenmärkt.

Gåsenstugan

Bestå Täckfärg
Det är täckfärgen som ger fasadensin
kulör, karaktär och glans. Nya Bestå
Täckfärg ger en renare yta eftersom
den tar upp mindre smuts. Att färgen
bättre står emot väder, vind och
solljus gör också att det ser nymålat
ut längre. Svanenmärkt.

Bestå Fönsterfärg
Fönsterfärgen kompletterar de ö
 vriga i Bestå-familjen. Den är mycket lättstruken, rinner inte och
har en kort torktid. Fönstren kan stängas redan 4-6 timmar efter avslutad målning. Du kan med
fördel använda den även på snickerier, fönsterluckor, dörrar, vindskivor och staket. Svanenmärkt.

124 Bygderöd

151 Sandsten

131 Järn

318 Guldockra

Det har aldrig varit enklare att måla utomhus.
För att underlätta ditt arbete jobbar vi ständigt på att göra våra produkter bättre.
Med nya Bestå har vi förenklat målningsarbetet väsentligt. Ett system i tre delar där
de nya egenskaper hos var och en samverkar till det perfekta målningsresultatet.
Resultatet blir att det ser nymålat ut längre.
Fördelarna med nya Bestå-systemet:
• Håller kulörerna bättre.
• Ger en renare yta.
• Kortare torktider.
• Mycket långa underhållsintervaller.
• Färgerna är lättare att stryka ut och rinner mindre.
Tester visar att hus som målas med nya Bestå Täckfärg håller kulörerna dubbelt så
bra. Ytan blir renare eftersom den inte lika lätt tar upp smuts. Färgens elasticitet gör
att den följer träets olika rörelser. Med nya Bestå Grundfärg har vi lyckats förkorta
torktiderna. Det gör det nu möjligt att grund- och täckmåla samma dag.
Tabellen visar hur snabbt nya Bestå Grundfärg torkar i olika temperaturer och nivåer
av luftfuktighet.

Temperatur / Luftfuktighet

Nya Bestå Grundfärg

23°C / 50% RH

6–8 tim

15°C / 70% RH

16–24 tim

10°C / 80% RH

> 1 dygn

Svanen är det officiella miljömärket som du hittar på nya Bestå Grundfärg, Täckfärg och Fönsterfärg. Svanenmärket innebär att produkten
uppfyller högt ställda miljö- och kvalitetskrav. Det innebär att färgen har
bevisat mycket lång hållbarhet och utmärkt skydd mot påväxt. Att välja produkter
märkta med Svanen är med andra ord ett bra val för både ditt hus och för miljön.

Alcros kulörgaranti
– nu är det ännu lättare att bli nöjd när du målar om.
Nu lämnar Alcro kulörgaranti för både inomhus- och utomhusmålning. Eftersom vi
tagit fram våra kulörer tillsammans med arkitekter, inredare och designers är vi säkra
på att kulörerna i Alcro Designers kulörkollektion verkligen blir bra. Därför vågar vi
lova att du får ny färg om du inte skulle bli helt nöjd. Välkommen till din färghandlare
för mer information!

Gåsen-stugan, 1 100 m ö h i Jämtlandfjällen, var sliten och hårt nedgången när de hamnade under vårt beskydd. Det blev
ett utmärkt tillfälle att noggrant undersöka varje del i nya Bestå-systemet – såväl oljan som grund- och täckfärgen. Här är
ett färgsättningsförslag på hur stugan kan se ut på fyra olika sätt beroende på kulörvalet.

