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TYRILIN TJÆREBEIS
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Tyrilin Tjærebeis er en transparent høykvalitets utendørs trebeskyttelse som gir en særegen lød og et
eksklusivt utseende på treverket. Er basert på naturproduktet tretjære som er blandet med
værbestandige alkydoljer. Beisen er forsterket med UV-absorbere og transparente pigmenter for best
mulig værbestandighet.
Tyrilin Tjærebeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket. Gir en vannavvisende
overflate og motvirker oppsprekking. Inneholder aktive midler mot råte- og overflatesopp. Tyrilin
Tjærebeis leveres i 8 ferdigfarger; fra lys til en helt mørk variant. Ferdigfargene kan også blandes
innbyrdes.

Bruksområder:
Tyrilin Tjærebeis benyttes på nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebeiset utendørs treverk.
Benyttes på tømmerbygninger, hytter, stabbur, gjerder, naust og hus med villmarkspanel. Skal påføres
rett på treverket uten oljegrunning som første strøk.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles før eller
umiddelbart etter oppsetting. Kledning eller laft som har stått
ubehandlet lengre enn 3 uker stålbørstes/slipes lett. Laftet tømmer
og glatte høvlede flater slipes før påføring.
Blanke, intakte beisflater må nedmattes før ny beising; benytt
Butinox Kraftvask. Etterskyll godt med rent vann. Gammel
værslitt/forvitret tjærebeis stålbørstes eller slipes lett. Værslitt treverk
slipes ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Skitne flater rengjøres
med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og algedreper påføres.

Bruksmåte:

Det brukes en bred beispensel og man stryker 2 til 3 bord av gangen
i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Unngå påføring i sterk
sol. Nytt, uhøvlet treverk får 2 strøk mens høvlet bør få minst 3
strøk. Det bør ikke gå mer enn 14 dager mellom strøkene. Beisen
kan påføres med sprøyte, men da må det etterstrykes med pensel.
Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).
Vedlikehold foretas innen 4−6 år; el. etter behov. Syd- og vestvegg
slites normalt raskere og trenger hyppigere behandling enn de
øvrige veggene; her anbefales normalt 2 strøk.

Påføringsmetode:

Pensel, rull el. sprøyte.

Anbefalt forbruk:

4–6 m2/ltr. pr strøk på uhøvlet; 8–12 m2/ltr. pr strøk på høvlet
treverk.

Viskositet:

280 cP (Cone–Plate)

Litervekt:

0,95
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Volumtørrstoff (i %):

Ca. 60

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):

Fra 2 til flere døgn; avhengig av værforhold, soleksponering og
inntregning i underlaget.

Glans (v/ 60 °):

Blank overflate ved flere strøk.

Data for høytrykkssprøyte:

Dyse: 0,018–0,021"
Viftevinkel: 60–80 °
Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm2

Tynning / rengjøring:

Scanox White Spirit.

Emballasje / baser:

3 og 10 ltr. 8 ferdigfarger: Lys/Vedlikeholdsbeis, Skifergrå, Gylden,
Gyldenrød, Mellombrun, Brun, Mørk og Rødbrun.

Avfallshåndtering:

Tomemballasje og beisrester leveres til kommunalt mottak for avfall
eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

Kan lagres og brukes i minusgrader. Tyrilin Tjærebeis skal ikke
tynnes. Rør godt om før og under beising. Tyrilin Tjærebeis er basert
på et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe; benytt derfor
samme produksjonsnummer på hele bygget. Fargen kan også
variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet
tre. Fargen i fargekart vil normal avvike noe fra virkelig tjærebeis.
Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk.
Tjærebeis blekner under påvirkning av sollys. Anbefales ikke på
underlag av ren tretjære. Benyttet på tidligere linoljeholdig underlag,
kan linoljeblæring forekomme. Tørketiden påvirkes av endret
temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 400 g/l VOC.
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