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Bukkeholstinden 80006

Våre hjem blir daglig utsatt for mye slitasje.
Treverket er et levende materiale og har behov
for omsorg og pleie for å framstå naturlig vakkert.
Gjøco Interiørbeis er nøye utviklet for å forskjønne
og beskytte treverket slik at det holder seg
naturlig flott over tid.

INTERIØRBEIS

Lindbergtinden 80004

slipp naturen inn

INTERIØRBEIS
• Matt, vakker overflate
• Fremhever ekteheten
og strukturen i treet
• Slitesterk og miljøvennlig
• Motvirker gulning av
Foto: Nye hytter

treverket

I NTE R I Ø R B E I S

SLIPP NATUREN INN
Fargene er hentet fra
omgivelsene og naturen rundt
oss, og bredden i fargepaletten
gjør at du kan ta naturen med
inn – uansett om du skal beise
hjemme, på hytta, i byen eller
på fjellet. Gjøco Interiørbeis
setter farge på og bevarer
det naturlige, vakre treverket.
Resultatet er en matt, ekte og
ærlig finish.
La deg inspirere!
Dempet gråbeige 80020

FO R B E H A N D LI N G

BEIS

Rengjør treverket med Gjøco
Gulvrens og la tørke før videre
behandling.

Gjøco Interiørbeis skal påføres i tynne strøk på
rent, fast og tørt underlag.

Eventuell fiberreising fjernes lett
med bruk av sandpapir. Slipestøv
fjernes med kost eller mikrofiberklut.
Tidligere behandlet treverk må slipes
ned til bart treverk etter rengjøring.
Deretter fuktes treverket lett med
vann og la tørke før du sliper bort
eventuell fiberreising.
Slipestøv fjernes med kost eller
mikrofiberklut.
Vi anbefaler å gjøre et
prøveoppstrøk på et lite synlig felt
for å se hvordan resultatet blir på
akkurat ditt treverk.

Behandle 1-2 panelbord om gangen i hele
lengden for å unngå skjøter/skjolder.
Mest naturlige finish får du ved å påføre beisen
med pensel og tørke av overskytende beis i
lengderetningen snarest med lofri klut eller
svamp.
Ved påføring av mer enn ett strøk, vil fargen bli
mer dekkende og tørketiden vil bli betydelig
lengre mellom strøkene. Det anbefales at det
tas prøveoppstrøk for å sjekke at farge og
resultat blir som ønsket.
Ved bruk på overflater som er utsatt for slitasje
som f.eks. gulv, bord og møbler anbefales
etterbehandling med lakk eller olje som
toppstrøk. La det gå minimum 24 timer før
overlakkering
Det anbefales å rengjøre penselen i vann av
og til ved større arbeider, for å hindre at beisen
tørker og korner i penselen.

For mer utførlig informasjon og tørketider, se teknisk datablad på gjoco.no
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SLIK GJØR DU

Vanntynnet oljebeis til innendørs bruk på ubehandlet treverk av furu og gran.
Brukes på trepaneler, lister, karmer, møbler, dører, gulv og tak. Gir treverket et
transparent, vakkert og matt utseende. Kan blandes i mange lekre beisfarger.
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Sentraltinden 80015

Tverråtinden 80003

Varm bris 80019

Bukkeholstinden 80006

Mjølkedalstinden 80011

Dempet gråblå 80023

Gjuvtinden 80013

Glittertinden 80001

Tjønnholstinden 80016

Konjakk 80021

Lindbergtinden 80004

Svart eleganse 80024

Veslfjeldtinden 80009

Glittertinden 80001, to strøk.

Sentraltinden 80015

Naturbrun 80022

Kviskardtinden 80008

Skagastølstinden 80002

Snøholtinden 80012

Viste lameller er påført ett strøk. Flere strøk vil gi en kraftigere farge. Lamellene er retningsgivende, og fargene kan variere med underlag og antall strøk. For mer nøyaktig fargegjengivelse,
se oppstrøksprøver hos din nærmeste Gjøco-forhandler. Det anbefales også å gjøre prøveoppstrøk på tilsvarende underlag før du beiser. Finn din Gjøco-forhandler på gjoco.no

