
 Lasyr för träfasader
 Utvalda kulörer för lasering av trähus

Fasad
321 Hägg

Fasad framsida
340 Brändöskär

Lasering av nytt trä
Stryk först ytan med System Grundolja, den gör att ytan suger jämnare när  
du lägger på den färgade lasyren. Måla sedan en bräda i taget med Virke 
lasyr och undvik att överlappa. Om färg läggs på färg blir resultatet mörkare.

Alcro System Grundolja Trä används på terrasser, fasader, panelskarvar, änd- 
trä och sprickor före lasering. Oljan är ofärgad och tränger in ordentligt i träet.  
Avvisar vatten och skyddar mot angrepp från rötsvamp, blånad samt mögel.

Alcro Virke lasyr används för lasering av träfasader. Lasyren har god kulör- 
beständighet, är lättstruken och ger bra vidhäftning till virket. Gör ytan  
vattenavvisande och motverkar sprickbildning.

Vad är lasyr?
Lasyr är en transparent färg som tränger väl in i träet och ger  
en yta där träets naturliga ådring och struktur framträder tydligt. 
Det förknippas ofta med 60- och 70-talet men är ofta mycket 
vackert även på moderna hus. Dagens utomhuslasyrer är 
färger med goda egenskaper vad gäller skydd mot uttorkning, 
sprickbildning och solens UV-strålar. Det är enkelt att måla och 
att måla om med lasyrfärg.

Alcro Virke för vårt nordiska klimat
För dig som vill lasyrmåla ditt hus har Alcro tagit fram ett 
målningssystem bestående av System Grundolja och Virke 
Lasyrfärg. Grundolja hela fasaden, framför allt panelskarvar  
och ändträ, så skyddar du träet mot angrepp från rötsvamp, 
blånad samt mögel. Därefter är det lätt att lasera fasaden  
i önskad kulör.

Lite tankar kring kulörval
Den som väljer lasyr gör det ofta för att anknyta till naturens 
egen färgskala. Urvalet i färgkartan domineras därför av bruna 
och grå kulörer, som för tanken till obehandlat, tjärat och på  
olika sätt åldrat trä. Vilken som är den bästa för just ditt hus  
får du pröva dig fram till. 

Fasad
335 Gålö

 Alcro Färg 
120 86 Stockholm   

Telefon 08-775 62 00  
info@alcro.se 
www.alcro.se
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* Standardkulör

Notera att kulörproverna i färgkartan endast bör ses som riktvärden eftersom trä är ett 
levande och föränderligt material. Olika växtförhållanden, sågning och hyvling påverkar 
inträngningsförmågan och därmed kulören. Provmåla därför alltid på en lös planka av 
det tänkta underlaget eller på något ställe som inte syns, innan du målar hela ytan. 

Fasad 
333 Sundskär

339 Rödkallen 338 Faluröd

336 Grisslan 323 Espresso *

334 Gräskö 337 Utö

324 Murkla *

335 Gålö

333 Sundskär

340 Brändöskär 322 Mylla *343 Rörö

330 Järnvitriol * 341 Kråkmarö342 Hönö

332 Koster 331 Måseskär 321 Hägg


