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TYRILIN MATT BEIS
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Tyrilin Matt Beis er en utendørs beis med moderne vannavvisende teknologi. Beisen er basert på
alkydolje og er forsterket med akryl. Tyrilin Matt Beis er en helt ny eksklusiv, høyteknologisk beis som
gir panelet et langvarig transparent, vakkert, trendy og helmatt utseende. Beisen inneholder
filmkonserverende midler som motvirker vekst av svertesopp. Beisen er meget luktsvak, gir ingen
glansrefleksjon og dermed ingen glansforskjeller. Grunning er ikke nødvendig.

Bruksområder:
Til nytt, impregnert eller tidligere beisede underlag. Tyrilin Matt Beis brukes direkte på treverket uten
grunning, for å få best mulig lød og fargespill.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________
Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk må behandles før eller
umiddelbart etter oppsetting med Tyrilin Matt Beis.
Treverk som har stått ubehandlet lenger enn 3–4 uker, og gammel
værslitt beis, børstes med kardask eller annet egnet redskap. Fjern
løse trefibre. Vask flaten med Butinox Kraftvask og desinfiser med
Butinox Sopp- og Algedreper.
Tidligere behandlede og intakte flater rengjøres med Butinox
Kraftvask og påføres deretter Butinox Sopp- og algedreper.

Bruksmåte:

Bruk pensel med syntetiske fibere utviklet for vanntynnede
malinger/beiser.
Stryk beisen godt ut og bearbeid kun 1–2 bordlengder av gangen,
dette fordi beisen tørker hurtigere enn tradisjonell oljebeis. Arbeid
raskt og unngå å få beis på nabobordet. For å unngå tydelig
overlapp, må man arbeide uten opphold i hele bordets lengde. Dette
gjelder særlig på høvlede flater og panel.
Uhøvlet treverk får minimum 2 strøk, mens høvlet skal ha minimum
3 strøk. Høvlede flater slipes med slipepapir før beising. For å unngå
bunnsetting og for å få et jevnt matt utseende på hele veggen, er det
viktig at spannet røres opp underveis under hele malearbeidet.

Påføringsmetode:

Pensel.

Anbefalt forbruk:

5–10 m /l, avhengig av underlaget.

Viskositet:

115 cP (Cone-Plate)

Litervekt:

1,12

Volumtørrstoff (i %):

Cirka 40

Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Overmalbar etter 12 timer. Lav temperatur og høy luftfuktighet
forlenger overmalingstiden.

Glans (v/ 60 ):

5–10

2
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Tynning / rengjøring:

Vann. Verktøyet rengjøres i såpe og vann eller penselrens.

Emballasje / baser:

3 og 10 ltr.
2 baser: Gul base og Svak Gul base.

Avfallshåndtering:

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

Anmerkninger:

Tyrilin Matt Beis skal ikke tynnes. Baser skal brekkes. Rør godt om
før bruk. Det er svært viktig med god omrøring av produktet rett før
bruk for å sikre et jevnt, helmatt utseende. Manglende omrøring kan
føre til glansskjolder.
Sørg for å få samme produksjonsnummer til hele arbeidet.
Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved påføring og under
tørking. Unngå beising ved fare for dugg eller regn. Unngå påføring i
direkte sollys. Linoljeholdig underlag kan gi blæring. Brannbeskyttet
kledning inneholder salter som kan føre til avflaking eller
saltutfelling. Se www.tyrilin.no for teknisk datablad og
sikkerhetsdatablad og for ytterligere informasjon.
Lagres og fraktes frostfritt.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130g/l (2010). Produktet
inneholder maks 130 g/l VOC
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