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Miljøbilder fra brafab.se

Merbau

Hvete

Terrassegrønn

Star honning

Star eksotisk

Star burma

Gyllen brun

Nøttebrun

Fjellstein
! Beisen må ikke utsettes
for fukt før den er tørr. Husk at
også materialet skal være tørt
før du starter arbeidet.

Skogsten

Askegrå

Barnål

Varm mahogny

Havsten
! Beisen skal trenge inn
i treverket. Husk å tørk av overskudd med tørr lofri fille/klut.

! Disse
fargene er
kun veiledene.
Materialets
egenfarge
påvirker fargen.

! Gjør
prøveoppstrøk
på tilsvarende
underlag som
du skal beise,
før du starter
arbeidet.

Før du starter å beise
Trygg terrassebeis er en vannfortynnbar
alkydbeis med sopphindrende middel for behandling av impregnert treverk på terrasser,
hagemøbler og lignende treverk. Trygg terrassebeis inneholder lysfilter for å beskytte treverket mot lysnedbryting. Trygg terrassebeis har
gode penetrerende egenskaper som hindrer
oppsprekking av treverket.
For å unngå skjolding ved overlapping av
tidligere behandlede overflater, stryk fra ferskt
pålagt og inn i tidligere påføring før denne er
tørket. Stryk 2-3 bord per påføring. Trygg terrassebeis bør ikke påføres i fuktig vær, ved
lave temperaturer eller i direkte sollys. Må ikke
utsettes for fuktighet før den er helt tørr. Lave
temperaturer vil forlenge tørketiden vesentlig.

Råd og tips –for bedre holdbarhet

Tidligere beiset eller behandlet treverk
1

2

Fukt underlaget med rent kjølig vann, og
påfør deretter terrasserens, som du lar virke
i ca. 20 min. Pass på at rensen ikke tørker
ut. Skrubb deretter med egnet skrubb og spyl
godt av med rent vann.
Gjenta behandlingen dersom nødvendig.
Maling og beis som tidligere er påført og
ennå er inntakt, må fjernes med egnet verktøy.

Når treverket er tørt etter vask og rens, påfører du Trygg terrassebeis 1-2 bord av gangen
i full lengde. Påfør 1-2 strøk, avhengig av
trevirkets befatning, vått i vått.
Tørk av eventuelt overskudd av beis med en
tørr, lofri fille/klut.

Nytt treverk
1

2

Trevirket må være rent og tørt. Dersom du
har nytt impregnert trevirke, anbefaler vi at
du lar trevirket tørke 3-4 dager, avhengig av
sesong og værforhold.

Etter tørkeperioden påfører du Trygg terrassebeis, 1-2 bord av gangen i full lengde. Vi
anbefaler 2 strøk vått i vått.
Tørk av eventuelt overskudd av beis med en
tørr, lofri fille/klut.
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