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TREBITT Superbeis
Produktbeskrivelse
Type
Transparent behandling som gir et langvarig vakkert utseende og ekstra holdbarhet.

Egenskaper og fordeler
Produktet inneholder middel mot råte- og svertesopper.
Den er basert på en unik kombinasjon av alkyd og akryl og forsterket med komponenter mot UV-stråling. Dette
gir den betydelig lengre holdbarhet på farge og glans enn konvensjonell oljebeis. Beisens konsistens gir mindre
sig og drypp. TREBITT Superbeis er et miljøvennlig alternativ med lavt løsemiddelinnhold. Beisen tørker
betydelig raskere enn tradisjonell oljebeis.

Bruksområde
TREBITT Superbeis kan benyttes på nytt grunnet treverk, trykkimpregnert eller tidligere beiset treverk. TREBITT
Superbeis er spesielt velegnet for uhøvlet tre. Som grunning på nytt treverk skal det brukes VISIR Oljegrunning
klar.

Produktdata
Emballasjestørrelser

3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)

Fås i følgende baser

C, gul og rød

Brekking

Baser skal blandes over Jotun Multicolor.
BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.

Farger

I følge eget fargekart. Farger og fargenyanser er spesielt viktig i transparent
behandling. Feil fargevalg i beis er vanskelig å rette opp. Skal nytt treverk
behandles, anbefales derfor å gjøre prøveoppstrøk. Gjør prøveoppstrøk på egne
panel/plankebiter og vurder prøvene opp mot flere av veggene under ulike
lysforhold for å se hvordan fargen endrer seg. Ved overbeising av tidligere beiset
underlag vil fargeinntrykket endres noe, og det kan anbefales å gjøre
prøvestrykninger.

Generisk type

Alkyd/akryl

Tørrstoff

38

Litervekt

1,05

VOC for bruksklart
produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet
inneholder maks 100 g/l VOC.

±2

volum%
kg/l

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk.
Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Spesielt er dette
synlig på hvite og lyse farger. Gjør prøveoppstrøk. Treverk som tidligere er blitt beiset med produkter som
inneholder voks o.l kan skape vanskeligheter mht. vedheft ved senere vedlikehold. Underlag behandlet med
linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.

Påføringsmetoder
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Bruk pensel med syntetiske fibre. Stryk ut beisen på 1-2 bordlengder av gangen for å minske risikoen for
overlapp og ujevn farge. Dette fordi beisen tørker hurtigere enn vanlig oljebeis. Arbeid raskt og unngå å få beis
på nabobordet. For å unngå tydelig overlapp må man arbeide uten opphold i hele bordets lengde. Ved
forflytning bortover/nedover på fasaden anbefales å stryke til foregående felt slik at overlapp unngås.

Forhold under påføring
Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C. Skal ikke påføres i direkte sollys. Beise ikke om det er
fare for dugg eller regn før beisen er tørr.

Spredeevne (forbruk) pr. strøk
Teoretisk

5 - 10

m²/l

Anbefalt, uhøvlet tre

7 -9

m²/l

13 - 15

m²/l

Anbefalt, høvlet tre

Tynner
Skal ikke tynnes.

Utspeding
Ikke tilsett fremmede oljer.

Rengjøring av maleverktøy
Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider
Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse. Påføres mer
enn ett strøk, bør disse påføres innen 14 dager for best mulig heft mellom strøkene.
Relativ luftfuktighet
Lufttemperatur
Underlagstemperatur
Støvtørr
Overmalingsintervall, minimum

50 %
5 °C
5 °C
8t
12 t

50 %
15 °C
15 °C
4t
8t

50 %
23 °C
23 °C
2t
6t

Bruksanvisning
Forarbeid
Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt, eksponert
treverk vaskes med JOTUN Husvask og stålbørstes med stålkardask. Nedbrutte flater og værslitt beis vaskes
med JOTUN Kraftvask og stålbørstes/slipes for å fjerne løs beis og løse trefibre. Tidligere behandlet treverk
rengjøres med JOTUN Kraftvask. Løs beis/trefibre børstes av.
Hytter med dårlig tilgang til vann: For tidligere beiset underlag anbefales det å stålbørste først, deretter bruke
stiv kost for å få vekk smuss. Vask til slutt grundig med rent vann og kost.

Forbehandling
Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen.
Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske desinfiseres med JOTUN Sopp- og algedreper etter vask.

Grunning
Bart, friskt treverk påføres VISIR Oljegrunning. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres
3-4 strøk vått-i-vått.
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Som grunning på nytt treverk skal det brukes VISIR Oljegrunning klar. VISIR Oljegrunning klar påføres på bare
og sterkt sugende underlag. Etter vask og ev. børsting flekkgrunnes bart og sugende treverk 1 x VISIR
Oljegrunning klar før videre behandling.

Toppstrøk
TREBITT Superbeis. Nytt uhøvlet treverk: Påfør 2 strøk. Stryk ut beisen på 1-2 bordlengder av gangen for å
minske risikoen for overlapp og ujevn farge. Nytt høvlet treverk: 1 x TREBITT Oljebeis og 2 - 3 x TREBITT
Superbeis. Mer informasjon om villmarkspanel/tømmer, se jotun.no.
Nytt høvlet treverk/tømmer: For å unngå ujevn farge og penselstriper anbefales at første strøk utføres med
TREBITT Oljebeis og deretter 2 - 3 x med TREBITT Superbeis. For å sikre god vedheft må det ikke gå lenger
enn 2 uker etter påføring av TREBITT Oljebeis før TREBITT Superbeis påføres. Nytt tømmer/Ny villmarkspanel:
Disse materialene er ofte brede, og det kan derfor være mer krevende å få et godt resultat Benytt samme
behandling som for nytt høvlet treverk/laftet tømmer.

Anmerkning
Mer informasjon om villmarkspanel/tømmer, se jotun.no.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering
Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig
NOBB nummer
Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:
41623778, 41623851, 41623802, 41623869, 41623810, 41623877
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Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.
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