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JOTUN Industri beis Trebitt
Produktbeskrivelse
Type
JOTUN Industri beis Trebitt er en vanntynnet transparent beis utviklet spesielt for industriell påføring på
kledningsbord.

Egenskaper og fordeler
Den er basert på en unik akryl og forsterket med komponenter mot UV-stråling. Dette gir lengre holdbarhet enn
konvensjonell oljebeis. Løsemiddelinnholdet er meget lavt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.
Beisen gir en farge og glans tilnærmet lik TREBITT Superbeis.

Bruksområde
Utviklet for industriell påføring. Beisen brukes i system med JOTUN Industri grunning Visir.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner
Se Teknisk datablad for produktet.

Behandling etter montering
Kledningen er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans inntil fem år. Skader og endeved grunnes
med VISIR Oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Det er mulig å påføre et strøk med TREBITT
Superbeis, men vær obs på at fargen da vil bli mørkere siden det allerede er påført to pigmenterte strøk (i
grunning og beis).

Lagring/oppbevaring
Fraktes og lagres frostfritt.

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

Vedlikehold
Vask av behandlede flater
JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med JOTUN Husvask, og
børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med
JOTUN Kraftvask. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring.

Vedlikeholdsintervall
Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil
naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og
rebeising må derfor gjøres etter behov.

Reparasjon av skade
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Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Teknisk
Datablad (TDS) for dette produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Nedbrutte flater og værslitt grunning vaskes med JOTUN Husvask og stålbørstes/slipes for å fjerne løs grunning
og løse trefibre. Flater som er angrepet av svertesopp/grønske, behandles med JOTUN Sopp- og algedreper
etter rengjøring med JOTUN Kraftvask. Etter vask og ev. børsting flekkgrunnes bart og sugende treverk 1 x
VISIR Oljegrunning klar før videre behandling. 1-2 x TREBITT Oljebeis. Ved bruk av andre produkter må det
dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Kontaktinformasjon
Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate

Malt i farge

Fargenavn
NCS-kode

Produksjonsnummer
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Malerarbeidet er utført av

Dato
Underskrift
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