GJØCO OLJEBEIS
Gjøco Oljebeis er en tiksotrop alkydoljebasert beis tilsatt filmbeskyttende middel mot svertesopp.
Trenger godt inn i treverket, og gir effektiv impregnering samtidig som den danner en værbestandig
film. Gjøco Oljebeis anvendes på nytt eller tidligere beiset treverk. Kan også benyttes på
trykkimpregnert materiale.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Farge:

Alkydoljebasert beis
C og gul transparent base som brekkes over Gjøcomix i utvalgte
farger (se fargekart).
>62 °C
0.9
Ca. 46

Flammepunkt:
Egenvekt (kg/l):
Tørrstoff (volum %):

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Tynner / rengjøringsmiddel:
Anbefalt filmtykkelse, våt:
Anbefalt filmtykkelse, tørr:
Anbefalt forbruk:
Høvlet treverk:
Uhøvlet treverk:
Veil. data høytrykksprøyte:
Dyse:
Viftevinkel:
Malingstrykk:
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):
Støvtørr:
Overmalbar intervall, minimum

Pensel eller rull. Eventuell sprøyting anbefales utført av
profesjonelle
White Spirit
90 mikrometer
35 mikrometer
10–12 m²/liter
5–8 m²/liter
0.015", 0,35 mm
65°-80°
150 kg/cm², 15MPa
6 timer. Lav temperatur forlenger tørketiden.
24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og
filmtykkelse.

BRUKSANVISNING
Forbehandling
Underlaget må være rent og tørt. Nytt og bart treverk, og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk
Gjøco Oljegrunning klar. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og
stålbørstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Tidligere oljebeiset treverk børstes rent for løs
beis og trefibre med stålbørste. All endeved må mettes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-ivått. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. På høvlet treverk og andre blanke
underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig
kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.
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GJØCO OLJEBEIS
Bruksmåte
På nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk. På nytt høvlet treverk og tømmer påføres 3 strøk. På tidligere
beiset underlag påføres 1-2 strøk etter behov. Sør- og vest vegger slites normalt raskere og trenger
derfor hyppigere behandling enn de øvrige. Påfør beisen helt ut i bordets lengderetning for å unngå
skjolder. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk).

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

Avfallshåndtering
Flytende beis 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 produksjonsnumre
blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Blanke og/eller harde underlag bør mattes ned med Gjøco
Kraftvask eller slipepapir for å sikre tilfredsstillende vedheft. Underlag som tidligere er behandlet med
linoljeprodukter, må rengjøres ned til bart treverk for å unngå blæredannelser. 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. Må ikke brukes på rimet treverk. Gjøco Oljebeis er transparent og fargen vil
derfor variere på ulike typer underlag; trykkimpregnert, høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag/antall strøk
m.m. Ta prøveoppstrøk.
Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
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
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