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TREBITT Terrassebeis (2017)
Produktbeskrivelse
Type
Vanntynnet oljebeis, spesialbeis for impregnert treverk (terrasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler
Fremhever og bevarer treverkets naturlige flotte utseende. Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og
fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Effektiv mot grønske. Har gode penetrerende og
vannavvisende egenskaper. Tåler fuktighet 1 times tid etter påføring. Brukstørr, se tørketider.

Underlag
Produktet anbefales brukt på steder hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket.

Produktdata
Emballasjestørrelser

Baser: 2,7 L og 9 L. Ferdigfarger: 3 L.

Fås i følgende baser

Oksydgul og klar base.

Brekking

Baser skal blandes over Jotun Multicolor.

Farger

Se fargekart pluss ytterligere farger på oppstrøksprøvene i butikk. Ferdigfarger:
623 Burmateak, 90000 Terrassebrun, 9073 Shimmergrå og 9710 Terrassegrå.

Generisk type

Alkydemulsjon.

Tørrstoff pr volum

23,5 ± 2 volum%

Litervekt

0,99

- 1,02

Klar / gul base.

Flammepunkt
VOC for bruksklart
produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 60 g/
l VOC.

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Beisen vil
trekke ulikt inn i treverket rundt kvister og mykere deler av treet. Dette gir et vakkert spill i fargene, men kan gi
noe redusert holdbarhet der det er manglende innntrengning i treverket. Behandling av tette tresorter som
sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.

Påføringsutstyr/-metoder
Pensel eller rull og pensel. Produktet skal ikke sprøytes.

Rengjøring av maleverktøy
Vann og JOTUN Penselrens.
Nei.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Utgitt dato:
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Spredeevne (forbruk)
pr. strøk (m²/liter)
Anbefalt:

6

-

Anbefalt filmtykkelse pr.
strøk (µm)

10

Kommentarer:

Produktet skal ikke danne film.

Tynner
Produkt klar til bruk.

Skal ikke tynnes.

Utspeding
Ikke tilsett fremmede oljer.

Forhold under påføring
Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer. Husk at det vår og høst kan være problem
med duggfall etter lav temperatur om natten. Sjekk værmeldingen.

Tørketider
Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.
Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH) 50 %
Lufttemperatur
10 °C
Underlagstemperatur
10 °C
Støvtørr
Brukstørr

8t
16 t

15 °C
15 °C

23 °C
23 °C

5t
12 t

3t
8t

Bruksanvisning
Forarbeid
Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Underlag
Nytt impregnert treverk:

Bør tørke 1-2 mnd. Utslag av impregneringsrester fjernes med stiv børste.
Skyll godt med vann og la det tørke.

Gammelt, impregnert
treverk:

Værslitte flater stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Ubehandlet, oljet eller
beiset treverk behandles med TREBITT Terrassebeisfjerner iht. bruksanvisning.
NB! Alle rester av TREBITT Terrassebeisfjerner skal skylles grundig bort.

Toppstrøk
TREBITT Terrassebeis (2017). Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele
lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet skal trenge inn i treverket
og ikke danne film.
For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt.
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Vedlikehold
JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner anbefales brukt årlig. Dette fjerner smuss og frisker opp beisfargen.
Videre vedlikehold er avhengig av slitasje.
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering
Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig
Produktkode:

37582

De 3 første posisjonene i emballasjekoden:

25X

NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
51412877, 51412881, 51412896, 51412900, 51412915, 51412056, 51412926, 51412060

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng)
versjonen være gjeldende.

