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TEKNISK DATABLAD
5432

EKSTERIØR

PREMIUM DEKKBEIS vanntynnet

TYPE:

FYSIKALSKE DATA:

Premium er en vanntynnet dekkbeis med
sopphindrende middel til utendørs bruk.
Premium Dekkbeis har dekkende evne. Premium
Dekkbeis gir en fargebestandig og holdbar
overflate som beskytter treverket mot
nedbryting

Type:
Viskositet:
Glans :
Spesifikk vekt:
Tørrstoff:

BRUKSOMRÅDE:

Anb. forbruk: 7-12 kvm/ltr.avh.av underlag.
Støvtørr:
Ca. 2-5 timer v/23oC og
50 % relativ fuktighet
Overmalbar: Ca. 24 timer v/23oC og
50 % relativ fuktighet

Premium Dekkbeis brukes på de fleste
treunderlag som tidligere er behandlet med
Trygg Tregrunning, Trygg Oljebeis og Trygg
Oljedekkbeis.

FORBEHANDLING:
Underlaget må være rent og tørt. Rengjøres
med Trygg Husvask/Kraftvask og skylles godt
med rent vann. Løse trefibre og forvitret beis
fjernes ved stålbørsting. Også flater med
gammel, blank oljebeis som ikke er forvitret,
kan med fordel børstes eller slipes. Tidligere
linoljebehandlede flater rengjøres spesielt godt
for å hindre at eventuell igjen værende linolje
skaper problemer med blæredannelse og mulig
avflakking Metall grunnes etter
rengjøring/forbehandling med Starina
Metallgrunning V.

Alkydolje/polyakrylat
Fyldig konsistens
15-50
Ca. 1,25 kg/ltr.( hvit )
Ca. 36 vol % ( hvit )

BRUKSDATA:

Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger
tørketiden vesentlig. Underlagets og luftens
temperatur må være over + 5oC. Beisfilmens
tykkelse og vindforhold under påføringen
innvirker også meget på tørketiden.
Tynner:
Rengjøringsmiddel for
verktøy:

Vann
Vann umiddelbart etter bruk,
deretter såpe og vann (event.
gjenværende maling fjernes med
White Spirit)

BRUKSMÅTE:
Nytt ubehandlet treverk: grunnes omgående
før eller etter montering med 1 - 2 strøk Trygg
Tregrunning. Ferdigbehandles innen 1-2 mnd.
På ubehandlet treverk som eksponeres ute
lenger enn 2 - 3 uker, har nedbrytingen av
overflaten begynt og det stålbørstes og
soppvaskes før grunning om nødvendig. Det
anbefales 2 strøk Trygg Tregrunning på ekstra
værutsatte flater.

SIKKERHETSDATA:
Se merking på boks/spann og eget
Helse/Miljø/Sikkerhetsdatablad
O.B.S. Inneholder tørrende olje. Risiko for
selvantennelse. Søl og brukte filler samles og
oppbevares i brannsikker avfallsbeholder, henges
til tørk ute eller brennes under oppsyn.

Bruksmåte forts.baksiden.

STAR MALING • OG LAKKFABRIKK AS • CARBOLINE NORGE AS
ISO 14001 og ISO 9001 Sertifisert.

5431

BRUKSANVISNING

PREMIUM DEKKBEIS

vanntynnet

OBS: Endeved og klednings/panelskjøter mettes
ekstra godt med gjentatte behandlinger.
Deretter påføres 2 strøk Premium Dekkbeis.
Tidligere beiset underlag:
Oljebeis eldre enn 6 måneder grunnes med
Trygg Tregrunning på ekstra værutsatte steder
før Premium Dekkbeis påføres. Oljebeis eldre
enn 12 måneder stålbørstes, rengjøres,
soppvaskes og grunnes med Trygg Tregrunning
(sterkt sugende flater gis 2 strøk), før Premium
Dekkbeis påføres. Dersom tidligere oljebeis
inneholder stoffer som gjør den ekstra
vannavstøtende, kan dette påvirke dekkbeisens
hefteevne. Undersøk hefteevnen med et
prøveoppstrøk. Dersom tidligere behandling gir
nedsatt heft for vanntynnede produkter, kan
man grunne med Trygg Tregrunning, før
behandling med Premium Dekkbeis.
Tidligere dekkbeiset underlag:
Tørre og værslitte flater må stålbørstes og
rengjøres grundig, deretter grunnes med Trygg
Tregrunning på ekstra værutsatte steder og
påføres 1 - 2 strøk Premium Dekkbeis. Husk å
mette endeved med gjentatte strøk Trygg
Tregrunning.

PÅFØRING:
Premium Dekkbeis påføres med pensel (rull og
høytrykk sprøyte kan også brukes) Antall strøk
er avhengig av underlagets beskaffenhet. Påfør
beisen i hele panelets lengde med en gang for å
unngå skjolder.
Anmerkning: Dersom det er fare for dugg eller
regn før siste påføring av Premium Dekkbeis er
tørket, bør man utsette arbeidet.
NB! Emballasje med ulike produksjonsnummer
blandes før bruk. Omrøres godt før bruk.
Lagres og fraktes frostfritt.
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De tekniske opplysningene for våre produkter er basert på laboratorieforsøk og praktisk
erfaring. Da malingene som oftest er brukt under forhold utenfor vår kontroll, kan vi ikke
garantere for annet enn selve malingens kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å forandre de
tekniske opplysningene uten varsel.

