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1. Introduktion 
 

Den här informationen är sammansatt för att ge råd om hur man bäst använder Awlwood 

MA system. Vi tar upp hur man ska hantera den luft som normalt finns i trä samt hur man 

använder Awlwood tillsammans med andra fernissor och nåtmassor. 

 

 

2. Slipning av bart trä före grundning 
Utvändiga ytor 

För att Awlwood systemet ska få längsta möjliga livslängd på utvändiga träytor, så är det 

viktigt att öppna upp träet porer så att primern kan tränga in så bra som möjligt. 

 

En grov slipning kan öka primerns förmåga att tränga in med 50%, vilket har mycket stor 

betydelse för livslängden på hela systemet. 

 

P120 rekommenderas på databladen, men även grövre papper kan användas. För fint 

papper riskerar att polera träet och stänga ytan och på så sätt minska möjligheten för 

primern att tränga in i träet. 

 

Använd därför så grovt papper som möjligt och slipa alltid längs med fiberriktningen i träet. 

 

Det är viktigt att alla sliprester avlägsnas, även de som fastnat ner i porerna, innan 

applicering av primer. 

   

Invändiga ytor 

För invändiga ytor som inte är särskilt utsatta för sol räcker är slipningen inte lika 

avgörande. 

För invändiga ytor kan P150 ofta vara ett bra alternativ. Man kan ofta använda en 

excenterslip om man är försiktig och väljer lagom grovt papper för att inte orsaka 

slipmärken. Det kan vara bra att testslipa på en bit som lackas för att se hur det färdiga 

resultatet blir. 

 

 

 

 

3. Applicering Primer 
Temperatur under appliceringen 

För att minimera uppkomsten av luftbubblor under uppbyggnaden av de första skikten bör 

man applicera primer och de 2-3 första skikten med slutlacken när träet går ner i 

temperatur då det under denna tid lättare att fylla porer mm. 

 

Bäst är att applicera primer och 2-3 skiktet med slutlack i skugga när träet sjunker i 

temperatur. Undvik att lacka på trä som värms upp. 

 

Awlwood Primer härdare långsammare jämfört med Awlwood Finish och man bör inte 

applicera primer under tidig kväll om det finns risk för att kondens bildas på ytan. Precis 

som med alla produkter så bör man undvika applicering i starkt solsken eller när ytan håller 

på att värmas upp eftersom detta försvårar appliceringen. 

Även om den maximala rekommenderade appliceringstemperaturen ligger på 30°C, så är 

det svårare att applicera under så varma förhållanden. I dessa temperaturer kan träet 
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komma upp i mycket höga temperaturer, 60°C eller tom mer. Vid så hög värme blir 

produkten mycket reaktiv och man riskerar att få gasbildning och bubblor i lacken. 

När träets porer väl är förseglade kan man bygga vidare med fler skikt utan att behöva vara  

lika försiktig när det gäller temperaturerna. 

 

Appliceringsmetod Primer 

Applicera enligt information på datablad och försök inte att bilda film eller att flöda på med 

primer, särskilt inte på porösa träslag. 

Korrekt applicerad kommer Awlwood Primer att absorberas in i träet fibrer och försegla 

ytan. Däremot kommer den inte nödvändigtvis fylla upp porer eller luftfickor, vilket gör att 

luft fortfarande kan komma ut ur träet när de första skikten med Awlwood Finish appliceras. 

Denna typ av blåsor följer oftast fiberriktningen.  

 

Det kan vara lättare att undvika luftbubblor om man applicerar primern med en trasa. 

Denna metod tenderar att driva ut luften och ge en bra försegling.  

luft att värmas upp eftersom detta försvårar appliceringen. 

Även om den maximala rekommenderade appliceringstemperaturen ligger på 30°C, så är 

det svårare att applicera under så varma förhållanden. I dessa temperaturer kan träet 

komma upp i mycket höga temperaturer, 60°C eller tom mer. Vid så hög värme blir 

produkten mycket reaktiv och man riskerar att få gasbildning och bubblor i lacken. 

När träets porer väl är förseglade kan man bygga vidare med fler skikt utan att behöva vara  

 

 

 

 

4. Applicering Awlwood Finish 
 

Om primer applicerats på en porig yta av ädelträ så bör de två första skikten med Finish 

påföras med pensel och med 1 dags torktid emellan. Ev kan man även använda roller och 

efterstrykning med pensel. 

 

Slipa varje skikt med P220 – P280, utan att slipa igenom till primer. Detta gör att ytan 

porfylls bättre och minskar risken för lösningsmedelsinneslutning och luftbubblor i Finish 

innan träet är helt porfyllt. Om det bildas blåsor kan man försöka att gå över ytan med en 

torr pensel strax innan den satt sig. 

Om man sprutar de första skikten så tränger lacken inte in lika bra utan det finns risk att 

den lägger sig ovanpå, med en pensel så arbetar men in produkten i porerna. Sprutning av 

de första skikten kan också göra bilda luftbubblir som spricker, vilket kan resultera i små 

pinhole som ser ut som kratrar när nästa skikt kommer på. 

 

 

 

 

5. Awlwood över tätningsmedel och däcksnåtar 
 

De flesta kemiskt härdade tätningsmedel (oftast fukthärdande varianter) kan lackas över 

med Awlwood när de väl är härdade. Använd inte Awlwood Primer ovanpå tätningsmedel, 

eftersom primern inte är tillräcklig elastisk kan den krackelera över en rörlig fog. Awlwood 

Finish däremot är mer flexibel och brukar klara dessa rörelser bra. Vidhäftningen är 

vanligtvis bra förutsatt att tätningsmedlet inte innehåller några silikoner. 
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Man bör dock alltid göra en test för att försäkra sig om att tätningsmedlet inte påverkar 

härdningen av lacken eller att tätningsmedlet inte påverkas av lacken. Eftersom det finns 

en mängd olika typer av tätningsmedel som ständigt omformuleras kan vi dessvärre inte 

säga exakt vilka produkter som är kompatibla med Awlwood. 

 

 

 

 

6. Lack över namn, dekaler, loggor mm 
Vanligtvis går det bra att lack över självhäftande vinyl dekaler mm men man bör alltid göra 

en test först för att försäkra sig om att varken lack eller dekal påverkas. 

 

Namn och loggor kan också vara målade tex med polyuretanlack, alkydlack etc.Väl 

uthärdade kan de vanligtvis lackas över med Awlwood Finish. Även här rekommenderas en 

test på en provyta för att försäkra sig om kompabiliteten. 

 

 

 

 

7. Awlwood över traditionella fernissor 
Generellt 

En av de vanligaste frågeställningarna är huruvida Awlwood kan lackas ovanpå en befintlig 

fernissa. Svaret är Ja, det går bra. Resultatet, livslängd mm blir dock inte lika bra som när 

man applicera ett helt Awlwood system (primer + finish) direkt på bart trä. 

Oftast är den gamla befintliga produkten den svaga länken i systemet. 

 

Oftast får man dock en uppgradering av systemet jämfört med om man skulle fortsatt med 

en traditionell fernissa. Det blir som att Awlwood fungerar som solglasögon för den gamla 

lacken! 

 

Befintlig fernissa 

Den befintliga fernissan måste vara i mycket bra skick och det får inte finnas tecken på 

nedbrytning, krackelering, flagning eller dyl. Underliggande fernissa måste också vara helt 

uthärdad eftersom den annars kan lösas upp av Awlwood. 

 

Förbehandling av befintlig fernissa 

Noggrann slipning till en helt vit matt yta är ett måste. Slipar man igenom fernissan riskerar 

man dock att få ett flammigt utseende. Slipar man igenom så är sannolikt den befintliga 

fernissan mycket tunn och man bör då starkt överväga att istället ta bort den helt för att 

sedan börja från bart trä med ett komplett Awlwood system. 

 

Ålder på befintlig fernissa 

Åldern på den befintliga fernissan (gäller alla skikt) har stor inverkan på resultatet. Oftast 

underhållslackas ett traditionellt fernissa system årligen vilket kan vilseleda och man kan tro 

att systemet är i bättre skick än det verkligen är. Det allra första skiktet mot träet fungerar ju 

som ett ankare för hela lacksystemet och skicket på detta första skikt  blir därför helt 

avgörandeen för livslängden för systemet. 

Beroende på var man befinner sig geografiskt, kommer solens UV attacker långsamt bryta 

ner och påverka fästet mellan träet och det första skiktet. Vi rekommenderar att det första 

skiktet helst inte är äldre än 2 år, även om man i mindre utsatta områden kan överlacka 

något äldre fernissor förutsatt att det är i mycket bra skick och sitter bra på underlaget. 
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Applicera Awlwood MA 

Man bör lägga minst 100µm (torrt) över befintlig fernissa för att få bra UV-skydd. Detta 

innebär normalt 3-5 skikt. För tunt skikt ger sämre UV-skydd och man riskerar att 

underliggande lack bryts ner vilket till slut kan ledan till delaminering och flagning. 

 

 

 

8. Polering av Awlwood MA 
Generellt 

Det går utmärkt att polera Awlwood MA Gloss om man behöver. Anledningar till att det 

behövs kan vara damm på ytan, rinningar eller en apelsinskal yta. 

Normalt behöver lacken härda i ca 7 dagar innan man går på och polerar ytan. Man kan 

dock ev gå på så tidigt som efter 24 timmar om lacken härdat under värme (>40°C) i en fullt 

ventilerad lackbox. Flera flödigt applicerade skikt dagen innan kan dock göra att lacken blir 

gummiaktig en längre tid. 

Slipa/polera inte igenom översta skiktet. Skulle man råka göra det bör man applicera ett 

nytt skikt, annars riskerar man att få defekter som inte kan poleras bort. 

 

Hur man polerar 

Det finns olika tillvägagångssätt alla med olika egenskaper och effekt. Följande 

tillvägagångssätt har prövats på Awlwood MA med bra resultat, men det kan förstås även 

finnas andra som fungerar lika bra. 

Om man använder lite grövre slippapper så är det mycket viktigt att man sedan inte byter till 

ett alltför fint papper i ett enda steg. Man bör inte hoppa mer än 2 stag i taget, detta 

minimerar risken för sliprosor. 

 

Steg 1 Polering av defekter i lackfilmen 

1 - P800 Excenterslip (våt). Används endast lokalt om det finns rinningar eller kraftig 

apelsinskalsyta på lacken. 

2 - P1200 Excenterslip (våt) Används för att slipa ner en struktur eller apelsinskalsyta i 

lacken. Om man bara ska slipa bort damm är detta för grovt. 

 

Steg 2 Polering av damm och finare struktur 

1 - P1500 Hookit™ Sanding Pad (torrt). Slip med lågt varvtal, var noga med att ytan inte blir 

varm – då blir lacken mjuk och svår att polera. 

2 - P2000 Hookit™ Sanding Pad (våt) 

3 -  P3000 Hookit™ Sanding Pad (våt) Spraya ett tunt lager vatten över lackytan. Det bör 

bildas små bubblor efter slipmaskinen, gör det inte det så vattenplanar maskinen iställer för 

att polera. Gå över hela ytan med denna grovlek, om man bara tar vissa områden så 

kommer det att se flammigt ut. 

 

I alla dessa 3 steg så är det viktigt att ligga med låga varvtal för att ytan inte ska bli varm. 

Om lacken blir varm kan den bli gummiaktig och man riskerar en mjölkvit yta. Störst risk för 

detta om lacken är relativt färsk, 24-48 timmars torktid. 

 

Steg 3 Slutpolering 

1 - 3M fast Cut XL Compound (grön kork).  Använd en elektrisk polermaskin och börja 

polera vid 900-1000 rpm med lätt tryck. Efter en stund kan man öka på till 2000-2500 rpm 

och samtidigt lätta på trycket. Använd de polersvampar som rekommenderas till maskinen 

för resp steg. Om sliprosor syns kan man behöva gå tillbaka till Steg 2/3 (P3000). 

2 - 3M Perfect-it™III Extra Fine Compound (gul kork). Använd en elektrisk polermaskin och 
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polera med 900-1000 rpm med lätt tryck till en början. Öka efter en stund till 2000-2500 rpm 

och minska på trycket. 

 

 

 

 

9. Felsökning 
Hur blir man av med pinholes? 

Om man efter flera skikt med Finish fortsättningsvis har problem med kratrar i lackfilmen, 

finns det saker man kan ta till. 

 

Det kan hjälpa att applicera lack med en skumroller alternativt skrapa för att på så sätt fylla 

kratrar och pinholes. Man tvingar lack ner i hålen samtidigt som luft tvingas upp. 

 

Observera att det är viktigt att få bort allt damm efter man har slipat ner bubblor i ytan. Det 

fastnar lätt i porer och måste bort med tex dammsugare eller tryckluft, att endast torka med 

en trasa är oftast inte tillräckligt. 

 

Om man lackar vertikala ytor får man se upp med rinningar där det finns risk för blåsor pga 

lösningsmedels inneslutning. Dessa måste slipas upp och dammet noggrant avlägsnas. 

 

Att försöka flöda på med mycket lack för att fylla upp en porig yta är ingen bra idé. Man 

riskerar då att få problem med pinholes när lacken härdar. Om hålen inte fylls kan det 

synas i den färdiga lackfilmen, luften i hålen expanderar alt reduceras beroende på 

temperatur. 

 

Träslag särskilt känsliga för luft 

Generellt så är det större problem med luft och gasbildning i poriga hårda träslag jämfört 

med mjuka träslag. Detta beror på skillnader i porernas struktur mellan dessa typer av trä. 

På de flesta mjukare träslag  är ytan förseglad efter Awlwood Primer och ett skikt med 

Awlwood Finish. 

 

Exempel på hårda träslag: Ask. Körsbär, Teak, Iroko, Mahogny, Björk, Lönn, Ek, Järnek. 

Exempel på mjuka träslag: Ceder, Furu, Oregon, Gran, Lind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


