
Decor Trebeis

Sett et personlig preg på hjemmet ditt ved å beise
treverket. Beckers Decor Trebeis er en matt,
vanntynnbar beis til ubehandlet tre innendørs.
Beisen passer til møbler, dører, list og paneler og
tregulv. Når du beiser med Decor Trebeis, får du
en levende overflate med dybde og glans.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
14 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gir en vakker, dyp og glanset overfate
Tørker raskt
Ubetydelig lukt ved maling og tørking
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Påføring
BEISING 
Rør beisen godt. Påfør Decor Trebeis med pensel,
planstryker eller svamp i treets fiberretning. Jevn ut
beisen med svamp eller klut til flaten er nesten tørr.
Ønsker du mørkere farge, gjenta behandlingen etter 2
timers tørking. Ønsker du lysere farge, spe ut Decor
Trebeis med vann.

VEGGPANEL OG TREGULV 
Beis med en blanding av 1 del Decor Trebeis og 2 deler
vann. Påfør med med pensel eller planstryker, 1-2 paner
av gangen i treets fiberretning men uten å tørke av med
svamp eller klut. 

LAKKERING Flaten overlakkes etter 6 timer med Decor
Klarlakk eller Aqua Klarlakk. Klarlakk kan endre tonen i
lyse farger.

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.

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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