TDA
Teknisk dataark

TYRILIN TERRASSEBEIS
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Tyrilin Terrassebeis er en transparent, høykvalitets utendørs trebehandling som gir et eksklusivt
utseende på treverket. Tyrilin Terrassebeis er basert på naturproduktet tretjære, som er blandet med
værbestandige alkydoljer. Beisen er forsterket med UV-absorbere og transparente pigmenter, for å få
best mulige værbestandighet og lød i treverket.
På nytt treverk (<3 år) skal benyttes kun ett strøk, som gir et matt utseende. Vedlikeholdes etter 3 år
med hhv. 1 strøk (gir et matt utseende) eller 3 strøk, som gir et blankt utseende.
Tyrilin Terrassebeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket. Produktet er moderat
filmbyggende og gir en viss mekanisk slitestyrke. Tyrilin Terrassebeis gir en vannavvisende overflate
og motvirker oppsprekking. Inneholder aktive midler mot overflatesopp og alger.
Tyrilin Terrassebeis leveres i 4 ferdigfarger

Bruksområder:
Tyrilin Terrassebeis benyttes på terrassegulv av nytt ubehandlet eller impregnert treverk.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________
Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt før behandlingen starter. Nytt
impregnert treverk vaskes/spyles før behandling.
Impregneringsmidlet skal være uttørket og fiksert i treverket, slik at
det ikke påvirker oljens farge og tørkeprosess.
Nye flater rengjøres med Butinox Terrassevask og etterskylles med
vann; dette vil også lysne treoverflaten og fjerne overskudd av
impregneringssalter. Meget skitne flater rengjøres med Butinox
Kraftvask og etterskylles godt med vann.
Gammel olje- og beisede flater kan fjernes med Butinox
Terrassefornyer. Det anbefales etterfølgende vask med Butinox
Terrassevask for nøytralisering av overflaten. Soppbefengte flater
påføres Butinox Sopp- og Algedreper etter rengjøring. På
ubehandlede slitte flater må løse, nedbrutte trefibre fjernes med
stålbørste eller slipes ned til friskt treverk.

Bruksmåte:

Nytt, impregnert treverk skal tørke i minimum 2 måneder før det
behandles.
På nytt impregnert treverk (<3 år) påføres kun 1 strøk. Behandle 2–3
bord av gangen i hele lengden og stryk av overskytende beis med
en tørr pensel eller lofri klut. Husk å mette endeveden med flere
strøk vått-i-vått.
Terrassebeisen vedlikeholdes etter 3 år til ønsket utseende; hhv.
i) 1 strøk (gir et matt utseende), eller
ii) 3 strøk, som gir et blankt utseende og økt slitestyrke.
Deretter vanlig vedlikehold etter behov, med vasking og 1 strøk
Tyrilin Terrassebeis.

Scanox A.S, Postboks 904, Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: 32 24 43 00. Fax: 32 84 13 85. www.scanox.no

TDA
Teknisk dataark

Påføringsmetode:

Rull + beispensel; eller kun beispensel. Best resultat oppnås ved å
påføre Tyrilin Terrassebeis med rull,  deretter etterstrykning med
beispensel i hele lengden mens overflaten er våt.

Anbefalt forbruk:

6–10 m /ltr. pr strøk; avhengig av treets innsugningsevne.

Viskositet:

Ca. 20 sek. DIN 4

Litervekt:

Ca. 0,9

Volumtørrstoff (i %):

Ca. 39

Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Støvtørr: 6–8 timer

2

Brukstørr: Ca. 24 timer. Lav temperatur og høy luftfuktighet vil
forlenge tørketiden.
Tynning / rengjøring:

Scanox White Spirit. Pensler vaskes deretter med såpe og vann.

Emballasje / baser:

3 ltr. Leveres i 4 ferdigfarger: Varg, Gaupe, Rødrev og Jerv.

Avfallshåndtering:

Flytende beis må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal
miljøstasjon.

Anmerkninger:

Rør godt om før og under bruk. Bør ikke tynnes. Tørketiden påvirkes
av lav temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
På grunn av fare for selvantennelse må kluter/ filler brukt til fjerning
av overskuddsolje brennes – evt. dyppes i vann og fjernes – rett
etter bruk.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 500 g/l VOC.
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