HERREGÅRD EXCLUSIVE TJÄRBEIS
Herregård Exclusiv Tjärbeis är en högkvalitets lasyr för utomhus bruk. Den ger en transparant
och fin lyster på träytor. Herregård Exclusive Tjärbeis består av väderbeständiga alkyder och
tjära. Produkten innehåller UV-stabilisatorer och transparanta pigment som ökar
beständigheten mot solljus och väderpåverkan. Tjärbeisen har en hög torrhalt som ger en
vattenavvisande och slitstark yta som motverkar sprickbildning i underlaget. Innehåller
filmkonserverande medel mot svartmögel. Används på nytt obehandlat, impregnerat eller
tidigare laserat utvändigt virke.

FYSIKALISKA DATA
Typ:

Lasyr baserad på alkyd och trätjära
Bas gul och c, bryts till önskad kulör
Blank
0,9
Ca 60

Kulör:
Glans:
Densitet (kg/l):
Torrhalt (volym %):

BRUKSDATA
Appliceringsmetod:
Förtunning/rengöringsmedel:
Vägledande data för
högtrycksspruta:
Munstycke:
Sprutvinkel:
Färgtryck:
Förbrukning:

Torktid (23 °C, 50 % R.H.):

TEKNISKA DATA

Pensel eller roller. Sprutning bör utföras av proffs.
Lacknafta

0,018"/0,021”
60°-80°
150 kg/cm²
4-6 m²/ltr.pr.strykning på ohyvlat, 8-12
m²/ltr.pr.strykning på hyvlat virke, beroende av
sugförmågan på underlaget.
36–48 timmar. Herregård Exclusiv Tjärbeis torkar
något långsammare än traditionella lasyrer och
torktiden är beroende av väder och
temperaturförhållande samt inträngning i underlaget.
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HERREGÅRD EXCLUSIVE TJÄRBEIS
BRUKSANVISNING
Förbehandling
Underlaget skall vara rent och torrt. Nytt trä behandlas omedelbart efter uppsättning med
Gjöco Oljegrunning klar. Kom ihåg att behandla ändträ extra noga (3–4 stryk). Löst sittande,
gammal lasyr och lösa träfiber stålborstas. Fett och andra föroreningar tvättas bort med
Gjöco Kraftvask. Ytor som är angripna av svartmögel behandlas med Gjöco Algrent. Virke och
panel som stått obehandlat mer än 3 veckor, samt slätt ohyvlat virke och timmer ska
stålborstas/slipas innan applicering. Låt virket torka väl före vidare behandling
Applicering
Använd bred pensel och stryk 3–4 brädor åt gången. Stryk hela brädlängden för att undvika
flammighet. Kom ihåg att behandla ändträ extra väl (3–4 stryk). Nytt ohyvlat virke strykes 2
gånger och nytt hyvlat virke strykes 3 gånger. Tidigare laserade ytor stryks 1–2 gånger efter
behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat virke. Fasader i söder och västerläge slits normalt
snabbare och kräver mer frekvent behandling.
Lagring
Återslut locket väl vid lagring av produkten för att undvika spill och intorkning. Produkten
ska fraktas och lagras torrt och frostfritt
Avfallshantering
Flytande färg ska inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan levereras till godkänd
mottagning för farligt avfall.

ÖVRIG INFORMATION
Eventuellt oljeseparering rörs ihop innan användning. Innehållet i burkar med olika
produktionsnummer blandas ihop för att undvika glans och kulörskillnader. Dagg på halvtorr
yta kan ge matta fläckar. Sol på våt eller halvtorr yta kan ge upphov till blåsbildning. Undvik
därför applicering i direkt solljus och vid risk för dagg. Tjärbeisen är transparant och kulören
kan därför variera på olika typer av underlag: hyvlat/ohyvlat/olika träslag m.m. Gör
provstrykning. Tjärbeisen bleknar under påverkan av solljus.
Emballagestorlek: 2,7 och 9 liter.
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HERREGÅRD EXCLUSIVE TJÄRBEIS
SÄKERHET
Se eget säkerhetsdatablad. Eu gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010).
Produkten innehåller: ˂400 g/l VOC
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som
produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna
levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt
överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad
ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.
Utgivet av Gjøco
AS

TEKNISKA DATA

Datum, reviderat: 2016-04-13

Sida 3 av 3

