
Fasadebeis

Fasadebeis er en holdbar beis med god
fargeekthet, som fremhever treets naturlige
mønster og struktur. Den er beregnet til ny- og
ombeising av trefasader og annet treverk
utendørs samt til å motvirke sprekkdannelser og
nedbrytning avtreet.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 10 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 3 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC <
130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Fremhever treets karakter og gir en vakker overflate
Veldig god fargelagring
Meget god vedheft og tørker raskt
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Forberedelse av overflaten
Vask skitne overflater med Fasadevask. Behandle mugg
og algevekst med Alge & Muggmiddel. Børst, skrap og slip
bort løstsittende beis. Grånet og porøst treverk slipes ned
til rent treverk. Skarpe hjørner og kanter slipes. Høvlede
overflater og tilhugde tømmerstokker skal gjøres ru med
et grovt sandpapir før beising. Børst bort løst støv. Hvis
hele fasaden skrapes ned til rent treverk, ha på et strøk
med Beckers grunnolje.

På tidligere beisede overflater i god stand holder det som
regel med ett strøk Fasadebeis.

For nytt treverk skal hele fasaden og endetreet behandles
med Beckers grunnolje. La tørke i minst 30 minutter, før
du tørker bort overflødig olje. Vent ikke lenger enn 1
døgn før beising.

Påføring
4–7 m2/liter på saget tre og 7–10 m2/literpå høvlet tre per
behandling, avhengig av hvor mye underlaget suger

Når du er ferdig med å male
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig
Rør godt rundt i beisen før bruk. Underlaget skal være
tørt ved beising, maks 16 % fuktighetsinnhold. Dette
gjelder også nytt trykkimpregnert treverk, som derfor
bør tørke minst én sesong før beising. Beis ikke på
solvarme overflater. Beis heller ikke om det er risiko for
regn i løpet av det nærmeste døgnet, eller dugg innen 1-2
timer etter at du har sluttet å beise. Bruk ikke kun fargeløs
beis på nytt treverk, ettersom det ikke gir tilstrekkelig
beskyttelse overfor solens UV-stråler.

Les arbeidsrådene våre arbejdsråd, brosjyrer eller gå inn
på hjemmesiden vår.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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