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Golv
Trallgolv utomhus är ständigt utsatt för 
stor belastning. Man går på den, den blir 
våt, det fryser, det smälter och den utsätts 
för UV-strålning från solen. Trallgolv håller 
längre och får ett bättre utseende om man 
regelbundet underhåller dem med träolja. 
Man kan även byta kulör på trallgolvet med 
hjälp av träolja. Till exempel kan ett slitet, 
grönskiftande, tryckimpregnerat trä få en 
snygg brun kulör eller en elegant grå nyans 
genom behandling med färgad träolja.

Utemöbler är utsatta för stor väderpå-ver-
kan, i synnerhet när de står oskyddade ute 
på vintern. Med tiden blir även det mörkaste 
ädelträ påverkat av UV-strålning. Ytan på 
möblerna kan flagna eller drabbas av mögel 
i form av svarta prickar eller alger. Möbler 
tillverkade i ädelträ kan du hålla nästan 
som nya genom att regelbundet olja in 
dem. Utemöbler tillverkade i trä kan istället 
för inoljning få ett nytt utseende och en 
skyddande yta genom att målas vita eller i 
en önskad kulör.
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Vattenburen olja som tränger in i 
träets yta för användning utomhus på 
trallgolv, bryggor och andra vågräta 
konstruktioner samt för att skydda 
utemöbler. Passar för obehandlat, 
värmebehandlat och tryckimpreg-
nerat trä. Stryks på en ren och torr 
träyta med pensel, svamp eller dopp-

Lösningsmedelsburen naturlig olja 
som tränger in i träets yta, används 
för utomhusbruk för att skydda ute-
möbler, räcken och andra konstruk-
tioner. Passar för teak, mahogny och 
andra hårda exotiska träslag samt 
värmebehandlat och tryckimpregne-

Lösningsmedelsburen olja som 
tränger in i träets yta för använd-
ning utomhus på trallgolv och andra 
konstruktioner samt för att skydda 
utemöbler. Till bryggor rekommen-
derar vi vattenburna WOODEX AQUA 
WOOD OIL Träolja. Passar för värme-
behandlat och tryckimpregnerat trä 

WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja

Träoljor för uteplatsen

WOODEX HARDWOOD OIL Hårdträolja

WOODEX WOOD OIL Träolja

målning. Skyddar träytor från fukt och 
smuts. Den tonade varianten skyddar 
från solens UV-strålning. Finns i brunt 
och grått samt färglös, som kan ny-
anseras i de transparanta nyanserna 
på WOODEX-färgkartan.

samt exotiska träslag. Stryks på en ren 
och torr träyta med pensel, svamp eller 
doppmålning. Skyddar träytor från fukt 
och smuts och den tonade varianten 
från solens UV-strålning. Finns i brunt 
och grått samt färglös, som kan nyan-
seras i de transparanta nyanserna på  
WOODEX-färgkartan.

Denna hållbara färg är lätt att 
använda och passar till ytor av trä-, 
metall- och byggskivor. FUTURA 
AQUA är ett utmärkt val för möbler, 
dörrar och fönster både inomhus 
och utomhus. Färgen blir jämn och 
ger en hård yta som står emot 
slitage. Vattenburna FUTURA AQUA 
passar all sorts möbelmålning och 
gör det enkelt att lyckas! Resultatet 
blir mycket jämnt och rinner inte. 

FUTURA AQUA 

Du behöver inte kompromissa med 
utseendet, för FUTURA AQUA finns 
i tre olika glansgrader: halvmatta 
FUTURA AQUA 20, halvblanka FU-
TURA AQUA 40 och blanka FUTURA 
AQUA 80. Nyanseringsbar i alla ny-
anserna på färgkartan för inomhus-
kulörer. Färgen ger låga utsläpp och 
hör till grupp M1 i emissionsklassifi-
ceringen av byggnadsmaterial. 

rat trä. Stryks på en ren och torr träyta 
med pensel, svamp eller doppmålning. 
Skyddar träytor från fukt och smuts. Den 
tonade varianten skyddar från solens 
UV-strålning. Finns i brunt samt färglös. 
Finns även som praktisk sprejflaska.

Hur väljer jag rätt produkt?
färger för utemöbler

Träoljor är vårdande medel för träytor som utsätts för väderbelastning. Träoljor används för att behandla 
altankonstruktioner, utegolv, bryggor och trädgårdsmöbler.  Vid användning av träoljor gäller samma 
principer som vid annan ytbehandling av trä: ju torrare det trä som ska behandlas är desto djupare 
tränger produkten in och desto längre skyddar den. Det bästa skyddet för ytor som utsätts för stor 
påfrestning får man genom att upprepa underhållet varje år. 

 LÖSNINGSMEDELS- 
BUREN 

TRÄOLJA

VATTENBUREN 
TRÄOLJA 

SOM TRÄNGER IN 
ORDENTLIGT 

I TRÄET

HÅRDTRÄOLJA 
FÖR EXOTISKA 

TRÄSLAG

Behandling av staket

ytan framhäver ytstrukturen på hyvlat 
trä på ett särskilt snyggt sätt. Kräver 
ingen särskild grundfärg. Nyanse-
ringsbar i alla nyanserna på färgkartan 
för utomhusfärger.

GER HYVLAT  
TRÄ EN SNYGG  

YTA

WOODEX AQUA BASE Grundolja för 
skydd av obehandlade träytor ut-
omhus. Används på ren träyta innan 
målning eller lasering. Skyddar träet 
från mögel, röta och blånadssvamp. 
WOODEX AQUA BASE har många 
användningsområden, för grundol-

WOODEX AQUA BASE grundolja

jade ytor kan övermålas med både 
vattenburna eller lösningsmedelsbur-
na produkter. Använd biocider säkert. 
Läs alltid etiketterna och preparatets 
information före användning.

SKYDDAR 
TRÄET FRÅN MÖGEL 

OCH RÖTA

VISA PREMIUM Specialtäcklasyr 
ger ett ännu mer hållbart skydd av 
staketet. Den blanka ytan håller sig 
även ren lättare och ger därmed fler 
underhållsfria år. VISA PREMIUM är 
lätt att stryka på och ger ett fantas-
tiskt slutresultat. Den blanka tunna 

VISA PREMIUM specialtäcklasyr
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Effektivt rengöringsmedel som 
passar för rengöring av alla typer av 
ytor utomhus och till förbehandling 
inför målning. Avlägsnar smuts, mö-
gel, alger och andra orenheter som 
försämrar färgens vidhäftning. Skadar 
inte de vanligaste färgskikten och 

RENSA FACADE, Fasad- & mögeltvätt

kan därför användas utspätt även för 
underhållstvätt. Alla rengöringsmedel 
i RENSA-serien är miljöanpassade 
och biologiskt nedbrytbara.

RENSA TERRACE, tralltvätt 

rengöringsmedel

Mycket effektivt alkaliskt förbe-
handlingsmedel för träterrasser 
och utemöbler före behandling med 
träolja. Ger en perfekt grund för 
underhållsbehandling av träterrasser. 

Gör färgytor matta, och färgytor i 
närheten som inte ska behandlas 
bör därför skyddas. Miljöanpassad 
och biologiskt nedbrytbart. 

Effektivt universalrengöringsmedel 
för alla ytor, för förbehandling inför 
målning både inomhus och utomhus. 
Snabb och enkel att använda. Behö-
ver inte sköljas av – den rengjorda 
ytan kan målas direkt efter att den 
har torkat.

RENSA SUPER, Målartvätt

TEKNOS/UTEPLATS TEKNOS/UTEPLATS
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Så här lyckas du med  
behandlingen av uteplatsen 

MÅLNINGSVÄDER
Bästa perioden för att måla är oftast från början av maj till 
slutet av september. Det idealiska vädret för oljebehand-
ling är vid långt uppehållsväder mitt i sommaren, men be-
roende på omständigheterna går det naturligtvis att måla 
även i andra väder. Undvik att oljebehandla i direkt solljus.

Undvik oljebehandling på morgonen och alltför sent på 
kvällen. Sträva efter att olja in ytorna så att de hinner torka 
före natten. Vatten som kondenseras på trallgolvet kan 
orsaka flammighet.

5 tips
BEHANDLING AV TRALLGOLV 

ATT ANVÄNDA FÄRGLÖS OLJA PÅ YTOR UTOMHUS RE-
KOMMENDERAS INTE, EFTERSOM TONADE PRODUK-
TER KRÄVS FÖR ATT SKYDDA TRÄET FRÅN SOLENS UV- 
STRÅLAR OCH FÖRHINDRA ATT TRÄET MÖRKNAR. 

ALLA SPIKAR BÖR SPIKAS IN ORDENTLIGT 
FÖRE OLJNING.

BLANDA OLJAN NOGGRANT ÄNDA NER I 
BOTTEN PÅ BURKEN INNAN DU OLJAR.

OM DU SKA FORTSÄTTA OLJEBEHANDLINGEN 
NÄSTA DAG KAN DU LÄGGA PENSLARNA I EN 
TÄTFÖRSLUTEN PLASTPÅSE ÖVER NATTEN, 
SÅ BEHÖVER DU INTE RENGÖRA DEM.

OM DU HAR FLERA BURKAR TRÄOLJA AV 
SAMMA SORT KAN DU BLANDA DEM FÖR 
ATT FÅ ETT JÄMNT SLUTRESULTAT. 

Glöm inte nyansering!

Snygga spikar!

Glöm inte att blanda!

Verktygen i en plastpåse!

Kombinera oljor!

VAR UPPMÄRKSAM PÅ TRALLGOLVETS MATERIAL:
• Tryckimpregnerat trä ska torka i minst ett halvår efter 

monteringen innan det behandlas med olja. 

• Värmebehandlat trä behandlas så snart som möjligt  
efter montering.

det här behöver du

BORSTE MED  
SKAFT

PERSONLIG SKYDDS-
UTRUSTNING

STÅLBORSTE 
ELLER STÅLSPACKEL 

BRED  
MÅLARPENSEL

FÖRLÄNGNINGS-
SKAFT

RENGÖRINGSMEDEL

SÅ HÄR OLJAR DU IN TRALLGOLVET:

Ta bort löst material, smuts och damm från ytan.

1. Tvätta golvet med RENSA TERRACE Tralltvätt. Skölj 
noggrant av medlet.

2. Låt torka i minst ett dygn innan du stryker på oljan. 
Ju torrare ytan är desto lättare är det för oljan att 
tränga in i träet.

3. Skydda väggar, socklar, dörrar och andra ytor på 
huset som du inte vill få oljestänk på med exempel-
vis skyddsplast.

4. Fördela oljan med jämna strykningar med en pensel 
eller en svamp en eller två brädor åt gången. Ta hjälp 
av ett förlängningsskaft. Behandla hela brädorna 

från kant till kant i ett svep. På det sättet undviker 
du mörka skarvar vid överlappningarna. Olja bör 
alltid strykas på i träådrornas riktning. Var extra 
noggrann med att olja in kapade ytor. Planera in 
eventuella arbetsfogar där ytor bryts. 

5. Om träet suger åt sig mycket olja upprepar du be-
handlingen. Torka av eventuell överskottsolja.

6. Låt torka i cirka ett  dygn. Undvik mekanisk belast-
ning på ytan de första dagarna.

7. Rengör till sist verktygen och hantera avfall enligt 
anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra 
förpackningen kan återvinnas.

TEKNOS/UTEPLATS TEKNOS/UTEPLATS
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4 tips
BEHANDLING AV UTEMÖBLER

BLANDA FÄRGEN NOGGRANT ÄNDA NER I 
BOTTEN PÅ BURKEN INNAN DU MÅLAR.

TORKA BORT DET SOM RINNER 
OMEDELBART. 

UNDVIK ATT MÅLA I DIREKT SOLSKEN. 
FÖRSÖK ATT PLANERA MÅLNINGSARBETET 
SÅ ATT DU KAN MÅLA I SKUGGAN.

BEHANDLA FÖRST DE MER OSYNLIGA YTORNA 
OCH TA DE SYNLIGA YTORNA I SLUTET.

Blanda

Inget som rinner

Måla i skuggan

Ordningen

Så här lyckas du Med
Behandling av utemöbler

Utemöbler påverkas allra mest av väderförhållandena. 
Målning av möbler bör planeras när färgskiktet börjar se 
slitet och bleknat ut, om färgen fortfarande sitter och är 
intakt, Då räcker det att rengöra de målade ytorna innan 
ommålning.

Feta träslag som exempelvis teak ska behandlas med 
WOODEX HARDWOOD OIL hårdträolja. Tidigare inoljade 
möbler kan inte målas eller lackas. Hårdträytor är oljiga 
och hårda och har oftast oljats in tidigare. För ytbehand-

MÅLNING AV UTEMÖBLER:

1. Avlägsna smuts och damm från ytan och eventuell-
gammal, flagnande färg genom att slipa eller skrapa. 

2. Rengör noggrant med RENSA SUPER Målartvätt. 
Mögliga ytor tvättas med RENSA FACADE Fasad- 
och mögeltvätt. Låt torka enligt anvisningarna på 
förpackningen. 

3. Grundmåla trärena ytor med FUTURA AQUA 3 Häft-
grundfärg Låt torka i cirka sex timmar.

4. Måla hela möblerna med FUTURA AQUA Lackfärg en 
eller två gånger i valfri kulör och glans. 

5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengö-
ringsmedel. Låt torka i cirka ett dygn mellan lagren.

6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen.  
Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas. 

OLJEBEHANDLING AV UTEMÖBLER:

1. Avlägsna smuts och damm från ytan och eventuell 
gammal olja genom att slipa eller skrapa. 

2. Rengör noggrant med RENSA SUPER Målartvätt. 
Mögliga ytor tvättas med RENSA FACADE Fasad- 
och mögeltvätt. Låt torka enligt anvisningarna på 
förpackningen. 

3. Stryk ut WOODEX HARDWOOD OIL Hårdträolja över 
ytan med en pensel eller svamp. Torka bort överflö-
dig olja efter cirka15 minuter.

4. Arbeta systematiskt. Använder du färgad olja bör 
du planera ditt arbete så att du alltid stryker ut oljan 
på en yta i taget. Låt torka i cirka ett dygn. Undvik 
mekanisk belastning på ytan de första dagarna.

5. Rengör till sist verktygen och hantera avfall enligt 
anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra 
förpackningen kan återvinnas. 

det här behöver du

BORSTE MED  
SKAFT

PERSONLIG SKYDDS-
UTRUSTNING

STÅLBORSTE 
ELLER STÅLSPACKEL 

MÅLARPENSELRENGÖRINGSMEDEL

ling av dessa ytor rekommenderas hårdträolja.

Vi rekommenderar att möbler i exotiska träslag åldras 
och utsätts för väder och regn i minst två veckor innan 
de behandlas. För obehandlade trämöbler rekommen-
deras färglösa WOODEX AQUA BASE som grundskydd 
innan målning.

TEKNOS/UTEPLATS TEKNOS/UTEPLATS
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Så här lyckas du 
med målning av staket

NYMÅLNING AV STAKET

1. Ta bort löst material, smuts och damm från den yta 
som ska behandlas.

2. Rengör smutsiga eller mögliga ytor med RENSA 
FACADE Fasad- och mögeltvätt. Rengöringsmedlet 
bör fördelas med exempelvis en borste och sköljas 
av med rent vatten.

3. Grunda trärena ytor med färglöst WOODEX AQUA 
BASE Grundolja. Stryk på träskyddsmedlet med 
pensel eller använd en spruta. Behandla kapade ytor 
på träet extra noggrant. Låt torka i ett dygn.

4. Grundmåla den oljade träytan med VISA Premium 
förtunnat med 5–10 % och låt torka enligt anvisning-
arna i cirka två timmar.

5. Täckmåla en gång med oförtunnad VISA Premium. 
Stryk ut täcklasyren med en pensel. Vid sprutmålning 
lägger du sista handen vid detaljerna på den våta, 
målade ytan med pensel. Behandla kapade ytor på 
träet extra noggrant.

6. Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel. 

7. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. 
Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas. 

OMMÅLNING AV STAKET

1. Laga eller byt ut trädelar som är i dåligt skick. Avlägs-
na löst material, gammal målarfärg eller träskydds-
medel som har flagnat eller är lös och grånade. Se 
också över luddiga träytor med exempelvis en skrapa 
eller stålborste. 

2. Tvätta ytorna med RENSA FACADE Fasad- och 
mögeltvätt. Rengöringsmedlet bör fördelas med 
exempelvis en borste och sköljas av med rent vatten.

3. Grunda skadade partier med rena träytor genom att 
stryka på WOODEX AQUA BASE Grundolja. Låt torka 
i ett dygn.

4. Grundmåla de oljade, trärena ytorna med VISA Pre-
mium. Låt torka i cirka två timmar.

5. Täckmåla en gång med oförtunnad VISA Premium. 
Stryk ut täcklasyren med en pensel. Vid sprutmålning 
lägger du sista handen vid detaljerna på den våta, 
målade ytan med pensel. Behandla kapade ytor på 
träet extra noggrant.

6. Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel. 

7. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. 
Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas. 

4 tips
MÅLNING AV STAKET

TILL ETT VITT STAKET BÖR MAN VÄLJA EN 
NÅGOT BRUTEN FÄRG, EXEMPELVIS T7036. 
EN FÄRG SOM BRYTER AV DET VITA LITE 
ÅT DET VARMARE, PASSAR UTMÄRKT FÖR 
ANVÄNDNING UTOMHUS OCH GER INTE EN 
ALLTFÖR STOR KONTRAST MOT MILJÖN.         

OM DU SKA FORTSÄTTA MÅLA NÄSTA DAG 
KAN DU LÄGGA PENSLARNA I EN TÄTFÖR-
SLUTEN PLASTPÅSE ÖVER NATTEN, SÅ 
BEHÖVER DU INTE RENGÖRA DEM.

UNDVIK ATT MÅLA I DIREKT SOLSKEN. 
FÖRSÖK ATT PLANERA MÅLNINGSARBETET 
SÅ ATT DU KAN MÅLA I SKUGGAN.

ALLA SPIKAR BÖR SPIKAS IN ORDENTLIGT 
FÖRE MÅLNING.

Rätt nyans

Verktygen i en plastpåse

måla i skuggan

Snygga spikar

det här behöver du

BORSTE MED  
SKAFT

HINK VATTENSLANG ELLER
HÖGTRYCKSTVÄTT

PERSONLIG SKYDDS-
UTRUSTNING

STÅLBORSTE 
ELLER SPATEL 

MÅLARPENSEL

Att måla staketet är ett snabbt och enkelt sätt att hålla 
ytorna i skick och tomten att se inbjudande ut. Målning 
skyddar träet från väderpåverkan och gör att träet 
krymper eller sväller mindre på grund av fuktvariatio-
ner. En målad yta av hög kvalitet håller sig ren samti-
digt som färgen bevaras, vilket gör att huset bibehåller 
ett snyggt utseende. 

De staket som används idag är antingen obehandla-
de, industriellt grundmålade eller i tryckimpregnerat 

trä. Tryckimpregnerat trä ska torka i minst ett halvår 
efter montering innan det målas. Till staket passar de 
vanligaste produkterna för utomhusmålning. Täcklasyr 
passar exempelvis utmärkt för staket, trädgårdspaljéer 
och taklister. Täcklasyr liknar målarfärg och är ett yt-
behandlingsmedel som ger ett tunt, täckande färgskikt 
som inte kräver separat grundfärg. Det gör naturligtvis 
att det går enklare och snabbare att måla staketet 
samt att underhålla det. 

FÖRLÄNGNINGS-
SKAFT

TEKNOS/UTEPLATS TEKNOS/UTEPLATS
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MÅLARFÄRG 
Ytbehandlingsmedel som bildar ett fast 
skikt som fäster på underlaget. Ingredien-
serna i målarfärg är bindemedel, pigment, 
lösningsmedel samt utfyllnadsämnen och 
hjälpämnen. 

Grundfärgens främsta uppgift är att få 
färgen att fästa på underlaget, öka färg-
skiktets vidhäftning, minska underlagets 
porositet och jämna ut eller förhindra 
absorption. 

Täckfärger ger den målade ytan dess slut-
liga utseende, som exempelvis glans, färg 
och struktur. Valet av täckfärg påverkas 
också av belastningen på ytan och vilket 
material underlaget har.

GRUNDOLJA
Grundskydd avsett för utomhusbruk 
före ytbehandling. Innehåller verksam-
ma ämnen som motverkar rötsvamp 
och blånadssvamp. Grundolja används 
på obehandlade träytor utomhus före 
behandling med lasyr, utomhusfärger och 
möbelfärger. Använd biocider på ett säk-
ert sätt. Läs alltid etiketten och tillverka-
rens information före användning.

litet målningslexikon

Vi rekommenderar

VATTENBUREN
Färgen kan förtunnas med vatten. Verk-
tygen rengörs med vatten och vid behov 
med rengöringsmedel.  

LÖSNINGSMEDELSBUREN
Ska färgen förtunnas används lacknafta 
eller xylen. Rengör verktygen med samma 
förtunningsmedel som till målarfärgen. 

UNDERHÅLLSINTERVALL
I MaalausRYL2012 anges de rekommen-
derade intervallen för underhållsmålning 
för olika färger i Finland. De målade 
ytorna bör kontrolleras och underhållas 
regelbundet. 

UNDERHÅLLSINTERVALL:
Under 2 år, exempelvis träoljor
2–5 år, exempelvis lasyr
5–10 år, exempelvis täcklasyr
10–20 år, exempelvis husfärger

NYANSERING
Målarfärgerna nyanseras med flytande 
brytpasta i en brytmaskin hos våra åter-
försäljare. Då får du den nyans du önskar. I 
transparanta produkter skyddar nyanse-
ringen underlaget från påverkan av solens 
UV-strålar.

BASFÄRG
Basfärg 1 är vit och kan användas som 
den är eller nyanserad med brytpasta i de 
nyanser som kan väljas på färgkartorna. 

Basfärg 3 är färglös och måste alltid 
nyanseras. Den används för nyansering 
i de mörka och färgmättade nyanserna 
på färgkartorna. Det anges på burkarna 
i rött på grund av det är nödvändigt att 
nyansera dem. 

DRYGHET
Praktisk dryghet anges i enheten m²/l. 
Med det menas en yta som man kan 
måla på det sätt som ändamålet kräver 
med en liter oförtunnad färg. Det varierar 
beroende på ytan som ska målas och 
målningsmetoden.

FRÅGA OSS OM PRODUKTER OCH  
MÅLNING: info@teknos.se 
tel: 0325-61 95 00

OLJAD YTA TÄCKANDE,  
BLANK YTA 

TÄCKANDE, 
HALVBLANK YTA

TÄCKANDE, 
HALVMATT YTA

TRALLGOLV WOODEX AQUA 
WOOD OIL

- - -

BRYGGA WOODEX AQUA 
WOOD OIL

- - -

OBEHANDLADE TRÄ-  
ELLER METALLMÖBLER

WOODEX HARD-
WOOD OIL

FUTURA AQUA 80 FUTURA AQUA 40 FUTURA AQUA 20

TIDIGARE MÅLADE TRÄ-  
ELLER METALLMÖBLER - FUTURA AQUA 80 FUTURA AQUA 40 FUTURA AQUA 20

TIDIGARE OLJEBEHANDLADE 
TRÄMÖBLER

WOODEX HARD-
WOOD OIL

*be om råd från vår 
färg- 
  rådgivning

*be om råd från vår 
färg- 
  rådgivning

*be om råd från vår färg- 
  rådgivning

SLUTRESULTAT

UT
GÅ

NG
SL

ÄG
E

Så här räknar du ut 
mängden färg

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT HUR MYCKET FÄRG DU BEHÖVER: 

Mängden träolja som går åt är 5–15 m²/l per strykning, och du 
kan räkna med en åtgång på exempelvis 8 m²/l. 

Åtgången varierar något beroende 
på vilken yta som ska behandlas, 
ytans skick, grovhet, nyans och na-
turligtvis på den som målar. 

DEN TOTALA YTAN SOM SKA OLJEBEHANDLAS I M²
= MÄNGD OLJA SOM BEHÖVS I L

DRYGHET I M²/L

EXEMPEL: 
Terrassens yta är 35 m². Den är i hyvlat trä och i relativt gott skick. 
Mängden olja som krävs till en strykning räknas ut på följande sätt:

= 4,4 L            2 X 2,70 L BURK
35 M²

8 M²/L



INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

TEKNOS AB
BOX 211 
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

We make the world  
last longer

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. 
Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position 

inom detaljhandel för konsument- och målerifärger. 

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och 
tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos  

arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.  

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag. 

Mer information finns på www.teknos.se
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