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TEKNISK DATABLAD
5440

EKSTERIØR

TRYGG OLJEDEKKBEIS

TYPE:
Trygg Oljedekkbeis er basert på høyverdig alkyd/olje. Trygg
Oljedekkbeis har dekkende evne, men viser likevel
underlagets struktur. Trygg Oljedekkbeis innholder
sopphindrende middel.
BRUKSOMRÅDE:
Trygg Oljedekkbeis brukes på de fleste treunderlag utendørs
så som nytt, tidligere beiset eller malt.
FORBEHANDLING:
Underlaget må være rent og tørt.
Nytt treverk - forbehandles med Trygg Tregrunning. Tidligere
behandlede flater - gammel beis, løse trefibre / pigment og
løsnet maling fjernes ved stålbørsting / sliping.
Underlaget rengjøres med egnet vaskemiddel. Flater med
overflatesopp /grønske behandles deretter med soppvask.
Sterkt sugende flater, flater som er stålbørstet / slipt og
endeved grunnes / mettes med Trygg Tregrunning.
Metall grunnes med Primer for tre og stål.
BRUKSMÅTE:
Trygg Oljedekkbeis er ferdig til bruk og bør normalt ikke
tynnes.
Trygg Oljedekkbeis er lett å stryke.
Nytt treverk trenger 2 strøk. Første strøk med Trygg
Oljedekkbeis påføres snarest mulig etter at panel / kledning er
satt opp og grunnet med Trygg Tregrunning.
Tidligere behandlede flater 1 til 2 strøk etter behov.
Ved skifte av farge fra mørk til lys er det nødvendig med
minimum 2 strøk.
Vedlikehold av utsatte vegger må foretas oftere enn vegger i
le.
PÅFØRING:
Bred beispensel, malingspensel eller sprøyte. Stryk fyldig.
Påfør beisen fortløpende i hele bordets lengderetning.
ANMERKNING:
Omrøres før bruk. La spannet stå en stund for å gjenvinne
gelkonsistensen.
Oljedekkbeis med forskjellige produksjonsnummer blandes
før bruk. Sørg alltid for å ha tilstrekkelig med oljedekkbeis av
et produksjonsnummer på en og samme vegg.
Unngå sol og duggsetning på halvtørr oljedekkbeis.

FYSIKALSKE DATA:
Type:
Alkydolje basert.
Viskositet:
Tixotrop
Spesifikk vekt:
ca. 1,23 kg/ltr. for hvit
Tørrstoff :
ca. 45 vol % for hvit
Flammepunkt:
61oC
BRUKSDATA:
Anb. forbruk:
Høytrykksprøyting:

Støvtørr:
Overmalbar:

5 - 8 m2/ltr. på uhøvlet treverk pr. strøk
10-12 m2/ltr. på høvlet treverk pr. strøk
Dyse: 0,015" - 0,018"
Vinkel: 65 - 80o
Trykk min. 150 kg/cm2
ca. 8 timer v/23o C og 50 %
rel. fuktighet:
min. 24 timer v/23o C og 50 %
rel. fuktighet:

Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden.
Tynner:
Rengjøringsmiddel for
verktøy:

White Spirit art.nr.: 7745
White Spirit, verktøy rengjøres
deretter i såpevann.

SIKKERHETSDATA:
Yrkeshygienisk luftbehov, gruppe nr. 1.
Se merking på boks/spann og sikkerhetsdatablad.
O.B.S.: Innholder tørrende olje. Risiko for selvantennelse.
Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker
avfallsbeholder, henges til tørk ute eller brennes under
oppsyn.
DIVERSE:
Farge:

Ferdig blandede farger, se fargekart.
Hvit og baser.
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STAR MALING • OG LAKKFABRIKK AS • CARBOLINE NORGE AS
ISO 14001 og ISO 9001 Sertifisert.

