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Lakkbeis
Lakbejdse  Lakkapetsi

LB 702  Mahogny / Mahogny / Mahogny / Mahonki

LB 713  Mahognybrun / Mahognybrun / Mahogny-brun / Mahonginruskea

LB 725  Mörk Ek / Mørk Eik / Mørk Eg / Tumma Tammi

LB 707  Mörkbrun / Mørkbrun / Mørkbrun / Tummanruskea

LB 703  Mahognyröd / Mahognyrød / Mahogny-rød / Mahonginpunainen

LB 717  Svartbrun / Svartbrun / Sortbrun / Mustanruskea

LB 718  Grafitsvart / Grafittsvart / Grafitsort / Grafiitinharmaa

LB 722  Teak / Teak / Teak / Teak

LB 711  Mellanbrun / Mellombrun / Mellembrun / Keskiruskea

LB 715  Almrot / Almrød / Elm-rød / Jalavajuuri

LB 700  Vit / Hvit / Hvid / Valkoinen

LB 705  Syrabetston / Syrebeistone / Lys nød / Antiikkipetsi

LB 706  Ljusbrun / Lysbrun / Lysbrun / Vaaleanruskea

LB 712  Gyllenbrun / Gyllenbrun / Gyldenbrun / Kullanruskea

LB 708  Körsbär / Kirsebær / Kirsebær / Kirsikka

LB 723  Bok / Bøk / Bøg / Pyökki



 

Herdins Lackbets är en färdigblandad betslösning med lack. Den ger 
en vacker och fyllig betsnyans med mycket lyster som förstärker träets 
naturliga struktur och ger ytan liv. Herdins Lackbets färgsätter alla typer 
av snickerier och möbler inomhus. Den är snabbtorkande och har bra 
vidhäftningsegenskaper. Herdins Lackbets fäster på såväl trärena som 
tidigare betsade och lackerade ytor. Alla kulörer (utom nummer 700 Vit) 
är inbördes blandbara.

TEKNISK INFORMATION

Glans: Matt på trärent underlag och halvblank på tidigare lackerat underlag.
Åtgång: Räcker till ca 10 m2/l.
Torktid: Ca 1 timme, överlackeringsbar efter 24 timmar. 
Applicering: Stryk på flödigt med pensel eller natursvamp i träets fiber-
riktning. 
Torka bort överflöd eller fördriv lösningen över ytan. 
Efterbehandling: Skydda betsade ytor som utsätts för slitage med Herdins 
Betslack eller Herdins Interiörlack. 
Förtunning och rengöring av verktyg: T-röd. 
Förvaring: Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.
Innehåller: Lösningsmedel, färgämnen och bindemedel.  
Avfallshantering: Alla rester av bets och rengöringsvätska ska lämnas till 
miljöstation.
Övrigt: Använd skyddshandskar och skydda närliggande ytor mot stänk. 

I trycksaker kan vissa kulöravvikelser förekomma. Nyanser varierar också 
mellan olika träslag. Provbetsa alltid innan du börjar för kontroll av nyans. 

Mer information hittar du på vår hemsida, www.herdins.se

 

Herdins Lakbejdse er en færdigblandet bejdseopløsning med lak. Den 
giver en flot, fyldig og glansfuld bejdsefarve, forstærker træets naturlige 
struktur og giver overfladen liv. Herdins Lakbejdse farvesætter alle typer 
snedkerarbejder og møbler indendørs. Er hurtigtørrende og har gode 
vedhæftningsegenskaber. Herdins Lakbejdse er velegnet til såvel trærene 
som tidligere bejdsede og lakerede flader. Alle farver (bortset fra nummer 
700 Hvid) er indbyrdes blandbare. 

TEKNISK INFORMATION

Glans: Mat på trærene underlag og halvblank på tidligere lakerede underlag.
Forbrug: Rækker til ca. 10 m2/l.
Tørretid: Ca. 1 time, kan efterlakeres efter 24 timer. 
Påføring: Påfør rigeligt med pensel eller natursvamp i træets fiberretning. 
Overskydende opløsning tørres af eller udjævnes over fladen. 
Efterbehandling: Beskyt bejdsede flader, der udsættes for slitage, med 
Herdins Bejdselak eller Herdins Interiørlak. 
Fortynding og rengøring af værktøj: Sprit. 
Opbevaring: Opbevares i tætsluttende originalemballage. 
Indeholder: Opløsningsmiddel, farvestoffer og bindemiddel.  
Affaldshåndtering: Alle bejdserester og rengøringsvæske skal afleveres på 
genbrugsstation.
Andet: Brug beskyttelseshandsker, og beskyt omkringliggende flader mod 
stænk. 

I tryksager kan der forekomme visse farveafvigelser. Nuancerne varierer også 
på forskellige træsorter. Prøvebejds altid for at tjekke farven, før du går i gang. 

Du kan finde mere info på vores hjemmeside, www.herdins.com

 

Herdins Lakkbeis er en ferdigblandet beisløsning med lakk. Den gir en 
vakker og fyldig beisnyanse med mye glans som forsterker treets natur-
lige struktur og gir overflaten liv. Herdins Lakkbeis setter farge på alle 
typer snekkerarbeider og møbler innendørs. Den tørker raskt og har god 
festeevne. Herdins Lakkbeis er velegnet både til trerene og tidligere 
beisede og lakkerte overflater. Alle kulører (bortsett fra nr. 700 Hvit) kan 
blandes med hverandre.

TEKNISK INFORMASJON

Glans: Matt på trerent underlag og halvblank på tidligere lakkert underlag.
Forbruk: Holder til ca. 10 m2/l .
Tørketid: Ca. 1 time, kan overlakkeres etter 24 timer. 
Påføring: Påføres rikelig med en pensel eller natursvamp i treets fiberretning. 
Tørk bort overskytende lakkbeis eller spre den ut over overflaten. 
Etterbehandling: Beskytt beisede overflater som utsettes for slitasje, med 
Herdins Beislakk eller Herdins Interiørlakk. 
Fortynning og rengjøring av verktøy: Rødsprit. 
Oppbevaring: Oppbevares i godt lukket originalemballasje. 
Inneholder: Løsemidler, fargestoffer og bindemiddel.
Avfallshåndtering: Alle rester av beis og rengjøringsmiddel skal leveres 
til miljøstasjon.
Annet: Bruk vernehansker og beskytt nærliggende overflater mot sprut. 

I trykksaker kan det forekomme enkelte fargeavvik. Nyanser varierer også 
mellom ulike treslag. Prøvebeis alltid før du begynner, for å se nyansen. 

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside, www.herdins.no

 

Herdins Lakkapetsi on valmiiksi sekoitettu petsiliuos, joka sisältää lakkaa. 
Petsi antaa kauniin ja täyteläisen, kiiltävän sävyn. Petsi korostaa puun 
luontaista rakennetta ja tekee pinnasta eloisan. Herdins Lakkapetsillä voit 
värjätä kaikentyyppisiä sisätiloissa käytettäviä puukohteita ja kalusteita. 
Petsi kuivuu nopeasti ja tarttuu hyvin. Herdins-lakkapetsi kiinnittyy hyvin 
puhtaaseen puupintaan ja aiemmin petsattuihin ja lakattuihin pintoihin. 
Kaikki sävyt (paitsi ei väri 700 Valkoinen) ovat sekoitettavissa keskenään.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste: Himmeä puhtaalla puupinnalla ja puolikiiltävä aiemmin laka-
tulla alustalla.
Kulutus: Litra riittää noin 10 neliöön.
Kuivumisaika: Noin 1 tunti, voidaan lakata päälle 24 tunnin jälkeen. 
Levitys: Levitä siveltimellä tai luonnonsienellä puun syiden suuntaisesti. 
Pyyhi ylimääräinen petsi pois. 
Jälkikäsittely: Suojaa kulutukselle altistuvat petsatut pinnat Herdins 
Kirkaslakalla tai Herdins Sisustuslakalla. 
Ohentaminen ja työkalujen puhdistus: Talous-sprii. 
Säilytys: Säilytä hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa. 
Sisältö: Liuotinaine, väriaineet ja sideaine.  
Jätteen käsittely: Kaikki petsijäämät ja puhdistusnesteet tulee viedä 
ympäristöasemalle.
Muuta: Käytä suojakäsineitä ja suojaa ympäröivät pinnat roiskeilta. 

Tietyt väripoikkeamat ovat mahdollisia painotuotteissa. Sävyt vaihtelevat 
myös eri puulajien välillä. Tee aina koepetsaus ja lakkaus johonkin kohtaan 
joka jää piiloon ennen varsinaista käsittelyä. 

Lisätietoja on sivustossa www.herdins.com
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