
Herdins Tak & Panel är en miljömärkt, vattenburen och droppfri lasyr

för obehandlat eller tidigare lackerat barrträ inomhus. Den förebygger och

reducerar gulning och kvistblödning. Du behöver inte använda kvistlack

före behandling med Tak & Panel.

       
• Miljömärkt 

• Droppfri, vattenburen lasyr

• Klar snabbt utan onödigt spill
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Innehåll

Vatten, akrylatbindemedel, 
titandioxid och uv-skydd.

Underlag
Passar obehandlat eller 

tidigare lackerat trä.

Åtgång
1 liter räcker vid två stryk-

ningar till ca 5-8m² på trärent 
underlag och till ca 12 m² på 
tidigare lackerat underlag.

Förpackning
1 liter plastburk.
3 liter plasthink.

Torktid
Dammtorr efter ca 2 timmar.

Övermålningsbar efter
minst 12 timmar.

Kulör/nyans
Vit, Extra Vit, Helvit och Grå.

För samtliga kulörer är
glansgraden matt.

 Art.nr Produkt Förpackning  Täckförmåga

 102520 Tak & Panel (VIT) Plastburk 1L
 102525 Tak & Panel (VIT) Plastburk 3L

 102521 Tak & Panel (EXTRA VIT) Plastburk 1L
 102526 Tak & Panel (EXTRA VIT) Plastburk 3L

 102522 Tak & Panel (HELVIT) Plastburk 1L
 102527 Tak & Panel (HELVIT) Plastburk 3L 
  
 102530 Tak & Panel (GRÅ) Plastburk 1L
 102535 Tak & Panel (GRÅ) Plastburk 3L



KUNDERNAS TRE 
VANLIGASTE FRÅGOR 

Vilka ytor kan jag måla?
Tak & Panel fungerar på de 
flesta träytor så länge som 
ett gott underarbete
har genomförts, läs våra 
rekommendationer om hur
du förbereder din yta. Bästa 
resultat erhålls på trärena 
underlag som slipats.
Tänk på att underlaget
styr slutresultatet.

Vad måste jag göra med 
färgen innan jag börjar?
Rör om lasyren ordentligt
och låt den vila ett par 
minuter. Om du har flera 
burkar, så blanda ihop dessa 
för att utjämna eventuella 
glans- och nyansskillnader. Se 
till att ha de hjälpmedel
du behöver för att underlätta 
ditt arbete.

Kan jag använda Tak-
& Panel utomhus?
Tak & Panel är anpassad för 
inomhusbruk på tak och 
väggar. Användning utomhus 
rekommenderas inte då 
lasyren inte tål väder och
vind som en utomhusprodukt. 
Vill du måla i ett uterum som 
är skyddat går det bra, tänk 
dock på att det måste vara 
rätt temperatur och fuktighet.

Förbehandling
Panelen ska vara torr och väl rengjord innan du 
börjar. Trärena ytor ska slipas med slippapper 
120-150 korn i träets fiberriktning innan de 
behandlas. Tidigare lackerade och gammal gulnad 
panel ska rengöras med målartvätt eller med ett 
fettlösande alkaliskt rengöringsmedel. Oavsett 
vilken målartvätt som används så ska ytan alltid 
eftertvättas med rent vatten. Om lacken börjat 
flagna rekommenderar vi slipning. Kontrollera 
nyans och vidhäftning på en mindre synlig yta 
innan du börjar.

Applicering
Rör om lasyren ordentligt och låt den vila ett par 
minuter. Om du har flera förpackningar, så blanda 
ihop dessa för att utjämna eventuella glans- och 
nyansskillnader. Applicera lasyren med en mjuk 
lackpensel. Arbeta systematiskt i träets 
längdriktning med 2-3 brädor åt gången. Avsluta 
aldrig mitt på en bräda. Behandla alltid 2 ggr, låt 
torka 12 timmar mellan strykningarna.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra redskap noga. Rengör 
dem med såpa och vatten.

Hantering & Lagring
Undvik spill-, hud och ögonkontakt. Förvaras 
frostfritt.

Avfallshantering
Tomma och rengjorda förpackningar lämnas till 
förpackningsåtervinning. Eventuella produktrester 
lämnas till miljöstation.

Tänk på att
Du ska inte använda kvistlack före behandling 
med Tak & Panel.
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GÖR SÅ HÄR

För mer info gå in på; herdins.se

Herdins Färgverk AB • Sundbornsvägen 8, 791 47 Falun • mail@herdins.se • herdins.se 
Inspiration, DIY, återbruk: @herdinsfargverk • #herdins


