HERREGÅRD EXCLUSIVE TJÆREBEIS
Herregård Exclusive Tjærebeis er træbeskyttelse i høj kvalitet til udendørs brug. Den giver træværket
et transparent og fin skær. Herregård Exclusive Tjærebeis består af vejrbestandige alkyder og tjære.
Den indeholder UV-stabilisatorer og transparente pigmenter som øger bestandigheden mod sollys og
vejrpåvirkninger. Tjæretræbeskyttelsen har et højt tørstofindhold, som giver en vandafvisende og
slidstærk overflade, der modvirker opsprækning af overfladen. Indeholder filmkonserverende midler
mod sortskimmel. Anvendes på nyt ubehandlet, imprægneret træværk eller træværk, der tidligere er
behandlet med træbeskyttelse, f.eks. sommerhuse, bjælkehuse, udhuse og træhuse.

FYSISKE DATA
Type:
Farve:
Glans:
Litervægt (kg/l):
Tørstof (volumen %):

Træbeskyttelse baseret på alkyd og trætjære
Base gul og c, tones til ønsket farve
Blank
0,9
Ca. 60

ANVENDELSESDATA
Påføringsmetode:
Fortynding/rengøringsmiddel:
Anbefalet forbrug:
Vejledende data for
højtrykssprøjte:
Dyse:
Viftevinkel:
Malingstryk:
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):

Pensel og rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Mineralsk terpentin
4–6 m2/l pr. strøg på uhøvlet træværk, 8–12 m2/l pr. strøg på
høvlet træværk, afhængig af underlagets sugeevne

0,018"-0,021"
60°-80°
Min. 150 kg/cm²
36-48 timer. Herregård Exclusive Tjærebeis har en noget
længere tørretid end andre typer træbeskyttelse, og tørretiden
afhænger af vejr- og temperaturforhold samt indtrængningen i
underlaget. En lav temperatur forlænger tørretiden.

BRUGSANVISNING
Forbehandling
Underlaget skal være rent og tørt. Nyt træværk behandles umiddelbart efter opsætning med Gjøco
Oljegrunning klar. Husk at behandle endetræ ekstra grundigt (3-4 strøg). Løs, gammel træbeskyttelse
og løse træfibre fjernes ved stålbørstning. Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask.
Flader, der er angrebet af sortskimmel, behandles med Gjøco Sopp og Grønskefjerner. Tømmer og
beklædning, som har stået ubehandlet i mere end 3 uger, og glathøvlet træværk og tømmer skal
stålbørstes/slibes før påføring. Lad træværket tørre godt før videre behandling.
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HERREGÅRD EXCLUSIVE TJÆREBEIS
Anvendelsesmåde
Brug bred pensel, og stryg 3-4 brædder ad gangen. Stryk bræddelængden helt ud for at undgå
skjolder. Husk at behandle endetræ ekstra grundigt (3-4 strøg). Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg,
og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, som tidligere er behandlet med træbeskyttelse
påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk. Syd- og vestvendte vægge slides
normalt hurtigere og bør derfor behandles oftere end de øvrige.

Opbevaring
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og
indtørring.
Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald
Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt
afleveringssted for farligt affald.

ØVRIGE INFORMATIONER
Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige
batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan
give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå derfor
påføring i solskin, og når der falder dug. Tjæretræbeskyttelsen er transparent, og farven vil derfor
variere på forskellige typer underlag: høvlet/uhøvlet/forskellige træsorter m.m. Påfør prøvestrøg.
Tjæretræbeskyttelsen blegner under påvirkning af sollys.
Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

SIKKERHED
Se separat sikkerhedsdatablad. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010).
Produktet indeholder: <400 g/l VOC

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne
anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne
leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder
os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres
automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.
Udgivet af Gjøco AS
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