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Nyhet!

Biobasert terrasseolje med langvarig beskyttelse
Nå blir det enklere å gjøre uteplassen klar til sommeren på
en måte som er skånsom for miljøet. Elit Bio Terrasseolje
er et nytt, bærekraftig og biobasert produkt fra Beckers
som beskytter treverket så effektivt at det kun er
nødvendig å behandle det hvert fjerde år.
Plattinger, terrasser og balkonger må oljes regelmessig for
at treverket ikke skal tørke ut, slå sprekker eller reise seg.
Beckers Elit Bio Terrasseolje er en ny olje til utendørs bruk,
som gir et fint og barfotvennlig resultat, samtidig som det er
bærekraftig, for både uteplassen og miljøet.
Den nye terrasseoljen er hovedsakelig fremstilt av biobasert
materiale og gir ekstra lang beskyttelse av treverket – opptil
fire år. Kravet til vedlikehold reduseres, da behandlingen ikke
må gjentas like ofte for at terrassen eller balkongen skal være
beskyttet mot vær og vind. Ettersom oljen har en evne til å
trenge dypt ned i treverket, beskytter den effektivt mot fukt og
slitasje i lang tid. Den kraftige UV-beskyttelsen forhindrer også
at overflaten brytes ned av solen.
Beckers har lenge ligget et steg foran når det gjelder
utvikling av bærekraftige produkter i malingsbransjen. Elit
Bio Terrasseolje er en del av Beckers’ satsing på maling som
er biobasert og produsert av fornybare råvarer. Det betyr
at innholdet i den nye terrasseoljen er fremstilt av opptil 75
prosent fornybare råvarer, først og fremst fra planteriket.
Malingsspannet er delvis fremstilt av resirkulert plast.
Oljen, som er en del av Beckers’ Elit-serie med treoljer
for utendørs bruk, finnes i de tre klassiske fargene: svart,
brun og grå, men kan i tillegg brytes i flere mørke nyanser.
Ettersom oljen har en mørk base, er paletten dempet. Elit Bio
Terrasseolje kan selvfølgelig brukes på ubehandlet treverk,
men også på treverk som tidligere er oljet med en annen olje.
Dessuten kan den brukes på trykkimpregnert virke som har ett
par år på nakken.
Anbefalt utsalgspris er kr 395 for 2,7 liter.

Nyheten Elit Bio Terrasseolje fra Beckers gir ekstra lang beskyttelse av
treverket – opptil fire år.

*Opptil 75 prosent av innholdet i Elit Bio Terrasseolje
er biobasert i henhold til ASTM D6866-18, som er en
standardisert test, for å måle andelen karbonatomer i et
produkt som er biobasert.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Malin Lauritzen, 928 97 717, malin@perpr.no.
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no.

Innholdet i den nye terrasseoljen fra Beckers består av opptil 75
prosent fornybare råvarer, først og fremst fra planteriket.

Siden 1865 har Bekcers inspirert mennesker til å male sine hjem, og i dag er malingsprodusenten en av Skandinavias
største og mest miljøvennlige. 99 prosent av malingen er i dag vanntynnbar – og produsentens neste mål er å redusere
karbondioksidutslippene med 50 prosent innen 2020. Beckers forhandles av Tikkurila Norge AS. Les mer på beckers.no.

