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Herregård Terrassebeis är en vattenspädbar oljelasyr avsedd för utomhusbruk på terrasser, 
uteplatser och trädgårdsmöbler av impregnerat trä. Den innehåller pigment som skyddar träet mot 
solljus nedbrytning och filmkonserveringsmedel mot mögelsvamp. Herregård Terrassebeis 
penetrerar väl och förhindrar sprickning av underlaget. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Vattenburen / alkydoljebaserad 
Kulör: Klar, C och oxidgul bas, kan brytas i önskad färg 
Viskositet (Ford Cup): 45-50” F4 
Specifik vikt (kg / l): 1,02 
Torrhalt (% i volym): Ca. 22 

 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel eller rulle. Skall inte sprutas  
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten. Herregård Terrassebeis skall normalt inte förtunnas. 
Rekommenderad förbrukning: Ca 6-10 m2 /liter, hyvlat trä 
Användnings torr (23° C, 50 % 
relativ fuktighet): 

12 timmar 

Dammtorr: 4 timmar 
Lägsta appliceringstemp. °C: 10°C. Låga temperaturer kommer att öka torktiderna avsevärt 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
 
Förbehandling nytt trä: Ytan ska vara ren och torr. Nytt tryckimpregnerat virke måste torka innan 
behandling.  Det kan ta allt från några veckor till 1-2 månader. Skölj och borsta bort eventuell 
kvarvarande impregnering. Tvätta terrass Gjøco Terrasstvätt. Följ anvisningarna på förpackningen. 
Låt torka ordentligt innan ytterligare behandling. 
 
Förbehandling gammalt/tidigare behandlat virke: Tvätta terrassen med Gjøco Terrasstvätt. Upprepa 
tvättning vid mycket smutsiga ytor och ta bort eventuella tidigare behandlingar. Följ anvisningarna på 
förpackningen. Låt torka ordentligt innan ytterligare behandling. Tidigare behandling som inte kan 
tas bort med Terrasstvätt bör slipas bort. Gråa, slitna ytor måste stålborstes eller slipas till friskt träd 
innan vidare bearbetning. Lösa träfibrer och grått trä kan förhindra inträngning och ger flagning i 
framtiden. 
 

Bruksanvisning  
Burkar med olika prod.nr blandas ihop före användning för att undvika färgskillnader. Applicera ett 
skikt Herregård Terrassebeis i önskad kulör. De bästa resultaten erhålles genom målning av 1-2 
brädor i hela längden. Terrassebeis kommer att tränga in i träet utan att bilda film. Eventuella 
överskott fläckar torkas bort på längden med torr, luddfri trasa. Filmbildande kan orsaka flagning. 
Behandling av hårda och täta träsorter som lärk och kvistar, kan reducera hållbarheten på grund av 
brist på penetration in i träet. 
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Undvik påföring i solsken, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Kontrollera att det inte finns några 
rapporterade regn den första dagen efter applicering. Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan 
öka torktiden avsevärt. Var särskilt uppmärksam på våren och hösten med låga nattemperaturen. 
Har en presenning redo i händelse av regn. 
 
Annan information 
Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna 
och förvaras torrt och frostfritt. Färgen på Herregård Terrassebeis förändras under torkning. 
Herregård Terrassebeis är en transparent produkt, den slutliga färgen kommer att påverkas av 
substratet och mängden av färg som appliceras. Försök göra en provuppstrykning för att kontrollera 
att färgen är som önskas. Det är inte rekommenderat att använda produkten färglös, utan tillsats av 
brytfärg/pigment. 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
 
 
 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna 
används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra 
allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter 
dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 
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