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Annet

BUTINOX Oljebeis
Produktbeskrivelse
Type
BUTINOX Oljebeis er en transparent oljebeis med lang holdbarhet for utvendig kledning.

Egenskaper og fordeler
Beisen har gode penetrerende egenskaper som hindrer fuktopptak og stabiliserer treverket mot oppsprekking.
Beisen har et høyt tørrstoffinnhold og er forsterket med lysfilter (fargede baser) og transparente pigmenter for
best mulig værbestandighet og beskyttelse mot skadelig sollys. Inneholder filmkonserverende middel mot
svertesopp. Grunning er ikke nødvendig.

Bruksområde
BUTINOX Oljebeis benyttes utvendig på nytt treverk, tømmer, trykkimpregnert treverk og tidligere oljebeiset
treverk. BUTINOX Oljebeis er spesielt utviklet for vegg. For terrasser, tretrapper, utemøbler etc. anbefales
BUTINOX Terrassebeis.

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

Lagring/oppbevaring
Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering
Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Vedlikehold
Renhold
Beisede flater skal ikke vaskes før det er gått 4 uker.

Vask av behandlede flater
Årlig husvask med BUTINOX Husvask anbefales.
Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox Kraftvask.

Vedlikeholdsintervall
Produktet slites av utvendige påkjenninger som vær, vind, sol og må vedlikeholdes etter behov.
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Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Scanox 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.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Reparasjon av skade
Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk
av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.
Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for
produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.
Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
41592213, 40614083, 40614091, 41713333, 40614109, 40614117, 41713344, 40614125, 40614133

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 produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Kontaktinformasjon
Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Scanox 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 den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.
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Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Scanox 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.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Behandlet flate/type underlag

Fyll ut relevante produktdetaljer

Glansgrad
Fargenavn
NCS-kode

Produksjonsnummer

Arbeidet er utført av

Dato
Underskrift
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