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Herregård Exclusive Tjærebeis er en høykvalitets beis for utendørs bruk. Den gir en transparent og fin 
glød til treverket. Herregård Exclusive Tjærebeis består av værbestandige alkyder og tjære. Den 
inneholder UV-stabilisatorer og transparente pigmenter som øker bestandigheten mot sollys og 
værpåvirkning. Tjærebeisen har et høyt tørrstoffinnhold som gir en vannavvisende og slitesterk 
overflate som motvirker oppsprekking av overflaten. Inneholder filmkonserverende midler mot 
svertesopp. Benyttes på nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere beiset utendørs treverk som 
hytter, tømmerbygninger, stabbur og hus. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Beis basert på alkyd og tretjære 
Farge: Base gul og c, brekkes til ønsket farge 
Glans: Blank 
Litervekt (kg/l): 0,9 
Tørrstoff (volum %): Ca. 60 
 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. 
Tynner / rengjøringsmiddel: White Spirit  
Anbefalt forbruk: 4–6 m2/ltr. pr. strøk på uhøvlet; 8–12 m2/ltr. pr. strøk på høvlet 

treverk, avhenger av sugeevnen på underlaget 
Veiledende data høytrykksprøyte:  
      Dyse: 0.018"-0.021" 
      Viftevinkel: 60°-80° 
      Malingstrykk: Min 150 kg/cm² 
Tørketider (23 °C, 50% R.H.): 36-48 timer. Herregård Exclusive Tjærebeis tørker noe senere 

enn tradisjonelle beiser og tørketiden er avhengig av vær- og 
temperaturforhold og inntregning i underlaget. Lav temperatur 
forlenger tørketiden. 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles umiddelbart etter oppsetting med Gjøco 
Oljegrunning klar. Husk å behandle endeved ekstra godt (3-4 strøk). Løs, gammel beis og løse trefibre 
fjernes ved stålbørsting. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Flater som er 
angrepet av svertesopp behandles med Gjøco Sopp- og Grønskefjerner. Tømmer og kledning som har 
stått ubehandlet i mer enn 3 uker, og glatt høvlet trevirke og tømmer, må stålbørstes/slipes før 
påføring. La treverket tørke godt før videre behandling. 
 

Bruksmåte 
Bruk bred pensel og stryk 3-4 bord om gangen. Stryk bordlengden helt ut - da unngås skjolder. Husk å 
behandle endeved ekstra godt (3-4 strøk). Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk 
påføres 3 strøk. Tidligere beiset treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet 
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treverk. Sør- og vest vegger slites normalt raskere og trenger derfor hyppigere behandling enn de 
øvrige. 
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.  
Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  

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

 
 
 
 
 

  

 
ØVRIG INFORMASJON 
Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike 
produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate 
kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og 
ved duggfall. Tjærebeisen er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; 
høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag m.m. Ta prøveoppstrøk. Tjærebeisen blekner under påvirkning av 
sollys. 
Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.  
 

 

SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet 
inneholder: <400 g/l VOC   
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 

 

 
 
 
 


