
Benar

ute

Benar UVR
Benar Blank
Benar Matt
Benar Ädelträolja
Benar Olja för Ceder & Lärk
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Unik glans och djup lyster
Med Benar får man en vackrare glans och djupare lyster. Benar
skyddar och bevarar träets skönhet, och ger ett resultat som
motstår det skandinaviska klimatet.

Hög glans eller diskret elegans
Benar framhäver och förskönar det ädla träslag som du har valt.
Rådgör med din färghandlare eller gå in på www.jotun.se om du
vill ha råd. Ädelträ bevaras bäst med Benar.

Naturligt & välkänt   
Benar-systemet har i mer än 50 år varit välkänt för sina goda egenskaper.
Benar är baserad på naturliga, vegetabiliska oljor, och ingen lack kan konkurrera när det gäller inträngning och elasticitet. 
Den förankrar sig väl till underlaget och följer träets normala rörelser utan att spricka. Dessutom är den osedvanligt väder-
beständig. Därför är Benar-systemet det ideala för den som önskar exklusiv behandling med maximalt skydd och styrka.

Tufft & hårt
När teak och andra ädla träslag utsätts för vårt hårda, nordiska klimat blir träet grått och mister sitt exklusiva utseende. 
Därför är det viktigt att träet skyddas på rätt sätt mot fuktupptagning och uttorkning, sprickbildningar och svamp-
angrepp. Vatten är illa nog, men solen är nästan värre. Ljuset angriper träets yta och förändrar kemin i träcellerna. 
Ytfibrerna kan lossna, och träet grånar. Det får ett slitet och nedbrutet utseende. Och vad händer då med ytterdörren, 
fönstren eller garageporten som var så fina då de var nya? Benar har genom historien varit beundrad för sin glans och 
fått bevisat sin väderbeständighet.

Jotuns utvecklingslaboratorium i Sandefjord är Nord-Europas största färglaboratorium. Här arbetar forskare, ingenjörer och målarmästare med forskning, produkt-
utveckling och teknisk service. Vår verksamhet erbjuder produkter av hög kvalitet för målning både utomhus och inomhus. Våra systemtabeller visar hur du går
tillväga för att få bästa möjliga resultat.
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Tips och råd för behandling

Önskas en yta med maximal glans, används Benar UVR eller Benar Blank som sista strykning. Önskas en matt yta appliceras Benar Matt som sista 
strykning. Innan behandlingen måste teak och andra feta träslag avfettas med thinner. Slipa lätt med slippapper mellan varje strykning. OBS! Var upp-
märksam på att det är viktigt att applicera rekommenderat antal strykningar. Färre strykningar än rekommenderat kan reducera hållbarheten.
Benar är formulerad utifrån Jotuns egentillverkade bindemedel, något som ger full kontroll över produkten. Benar torkar förhållandevis långsamt.  
Detta för att ge en elastisk film som följer träets rörelser och inte spricker upp som lack. Benar är utvecklad för tuffa nordiska förhållanden

Översikten visar ett litet urval av aktuella, ädla träslag. Jotun har testat mer än 500 och tagit fram rätt behandling för var och 
en av dem. Tag kontakt med Jotun om du vill ha mer information.

Teak som har varit bristfälligt eller dåligt underhållet blir fläckigt och grått. Kulören kan återfås genom att applicera  
1-2 strykningar Trebitt Oljelasyr nr 623 Burmateak innan behandling med Benar på vanligt sätt. Vill du uppnå kulör och 
utseende som liknar redwood på gran eller furu; applicera Visir Oljegrundning Klar och därefter Trebitt Oljelasyr  
i en rödbrun kulör innan behandling med Benar. Prata med din färghandlare eller se www.jotun.se. 

Benar är en allsidig olja som kan användas på garageportar, dörrar, fönster, trädgårdsmöbler och trä på båtar. 
Benar kan användas både ute och inne.

Benar UVR* med ljusfilter förstärker träets egen kulör och ger extra skydd. Benar UVR innehåller pigment och UV-filter som 
skyddar träet mot missfärgning och gråning förorsakat av UV-ljus. Den har en gyllenbrun kulör som förstärker lystern hos 
ädla träslag. Benar UVR är mycket väderbeständig och ger också bättre skydd mot fuktupptagning. Utseendet håller sig 
fint i flera år. * UVR = Ultra Violet Resistent.

Benar Blank

Benar Matt

Benar UVR
         för extra skydd

Har en svag gyllenbrun kulör som förstärker lystern i exotiska träslag. Den behåller sin 
elasticitet under längre tid och ger därför en förstklassig och hållbar yta. Benar UVR är 
en specialbehandling för teak och andra exotiska träslag.

Ger en blank och väderbeständig yta. Den behåller sin elasticitet under längre tid  
och ger därför ett förstklassigt och hållbart skydd för alla träslag. Och är speciellt 
lämpad för exotiska träslag. Benar Blank kan användas ute och inne.

Ger en halvmatt, skyddande yta. Används som sista strykning över min. 3 strykningar 
Benar UVR eller Benar Blank, där ett mattare utseende önskas. Benar Matt kan 
användas ute och inne.

Benar
Ädelträolja

Väderbeständig olja för uppfräschning och underhåll av ädelträ som t ex teak, mahogny 
och nyatoh. Ger ett oljat utseende. Är pigmenterad för att ge en svagt gyllenbrun kulör 
och förstärka lystern i ädelträ. Pigmentering och UV-filter skyddar träet mot missfärg-
ning och gråning förorsakat av solljus. För behandlingsrekommendation, se baksidan.

Benar
Olja för Ceder & Lärk   

Väderbeständig olja för uppfräschning och underhåll av ceder och lärk. Ger ett oljat 
utseende. Är pigmenterad för att ge en svagt gyllenbrun kulör och förstärka lystern i 
ceder och lärk. Pigmentering och UV-filter skyddar träet mot missfärgning och gråning 
förorsakat av solljus. För behandlingsrekommendation, se baksidan.

Huvudnamn Andra namn Rekommenderad utomhusbehandling

Afromosia

Cederträ

Ek, europeisk 

Mahogny, amerikansk

Meranti

Merbau

Palisander,Honduras

Redwood

Sapelli

Sipo

Teak

Goldteak

Western Red/Yellow Cedar

Oak

Honduras mahogny

Dark Red Meranti

Mirabow

Rosewood

Sequoia

Kallas ofta Mahogny 

Utilé

4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank

1 x Visir Oljegrundning Klar + 4 x Benar UVR eller Benar Blank

1 x Visir Oljegrundning Klar + 4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank

4 x Benar UVR eller Benar Blank
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Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

fUnKtiOn, KVaLitet OCH insPiRatiOn!
Jotun är Skandinaviens ledande producent av färger, lasyrer och lacker som skyddar och förskönar. Väljer du en av våra 
produkter får du det bästa inom teknologi, innovation och kompetens. Du får också en produkt som är anpassad  
till byggnadsskicket och klimatet i Skandinavien. Det ger trygghet både med tanke på resultat och hållbarhet.
www.jotun.se

Elegant utseende och bra skydd
Benar Ädelträolja och Benar Olja för Ceder & Lärk är två specialoljor för behandling av trä utomhus, där ett oljat   
utseende är önskvärt. Oljorna har god inträngning och är pigmenterade för att förstärka lystern i träet. De innehåller 
också UV-filter, som tillsammans med pigmenten skyddar mot skadlig ljuspåverkan och ger ett mycket gott skydd.

Rekommenderad behandling för ett oljat utseende
Underlaget måste vara helt torrt och fritt från tvättmedelsrester, vax och liknande. Oljorna appliceras med pensel eller 
luddfri trasa.  På grund av risken för självantändning måste använda trasor läggas i vatten eller brännas omgående.

Nytt trä
Ädla träslag som teak, mahogny, nyatoh skall först avfettas med thinner. Slipa därefter lätt. (Ceder och lärk kräver ingen 
avfettning.) Applicera oljorna i 2-3 strykningar vått-i-vått. Träet skall mättas. Eventuellt överskott som inte tränger in i 
träet skall torkas bort. Behandlingen bör upprepas vid behov men minst en gång per år. Var uppmärksam på att under-
hållsintervallet kan variera kraftigt mellan olika lägen och väderpåverkan.

Väderslitet och tidigare behandlat trä
Tvätta med Jotun Terrassrens och behandla/neutralisera ytan därefter med Jotun Terrassblekmedel. Låt torka. Slipa lätt. 
Applicera oljan enligt beskrivningen under nytt trä.

Benar Ädelträolja

Benar Olja för Ceder & Lärk
- uppfräschning och underhåll som ger ett oljat utseende
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