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Annet

BUTINOX Terrassebeisfjerner
Produktbeskrivelse
Type
BUTINOX Terrassebeisfjerner er et kraftig alkalisk middel for rensing av treverk.

Egenskaper og fordeler
Fjerner effektivt gammel olje og beis. BUTINOX Terrassebeisfjerner er et kraftig rensemiddel til
forbehandling av tidligere beisede terrassegulv.
For best resultat anbefales påfølgende behandling med BUTINOX Terrasselysner. Behandlingen lysner
treverket og sikrer at fargen på terrassebeisen blir riktig. Benyttes til forbehandling av nye, værslitte og tidligere
beisede impregnerte materialer. Nøytraliserer terrassebeisfjerner og gir dermed totalt kortere skylletid.

Bruksområde
Benyttes utendørs til alle typer treslag; terrassegulv, møbler, dører o.l. Fjerner effektivt film av tidligere
oljebehandling og lysner treverket.

Produktdata
Emballasjestørrelser

5 liter plastkanne.

Litervekt

1.1

pH-verdi

14
BUTINOX Terrasselysner (pH 1–2) vil nøytralisere BUTINOX
Terrassebeisfjerner (pH 14).

Påføringsinformasjon
Anmerkning
BUTINOX Terrassebeisfjerner etser aluminium og glass! Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Produktet
inneholder lut. Etsende. Les fareetikett på emballasjen.

Påføringsutstyr/-metoder
Beispensel, vaskekost eller rull.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse
Spredeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)
Anbefalt:

8

–

10

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)
Våt (beregnet)
100

–

Tørr (beregnet)

125

Tynner
Brukes utynnet.
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Forhold under påføring
Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Bruksanvisning
Underlag

Behandling

Trykkimpregnert treverk/
lyse tresorter:

Unngå direkte sollys på underlaget. Dette reduserer effekten. Fukt underlaget
med kaldt vann. Hell BUTINOX Terrassebeisfjerner over i egnet rullekar og
påfør med rull/pensel. La virke i 15–20 min. Hold gulvet fuktig ved å påføre
mer BUTINOX Terrassebeisfjerner. Skrubb alltid gulvet godt med en stiv
langskaftet kost slik at skitt, sopp o.l., løsner helt. Skyll godt med rent vann,
benytt hageslange - ikke høytrykksvasker, da denne lett vil flise opp
treoverflaten. Hvis nødvendig, gjenta renseprosessen.

Eksotiske treslag:

Eksotiske treslag vil mørkne etter behandling med BUTINOX
Terrassebeisfjerner. For å lysne/nøytralisere skal treverket påføres
BUTINOX Terrasselysner.
1. Etter at oljen er fjernet påføres BUTINOX Terrasselysner mens flaten
ennå er våt.
2. Fordel BUTINOX Terrasselysner med en beispensel eller rull.
3. Vent ca. 5–10 min. og skyll av med vann.

Rengjøring av søl
Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

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

Må være tomt og tørt

Utgitt dato:

19.02.2020

Produktkode:

3121

Produkt familie:

9BV

Side: 2/3

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

1

Teknisk datablad
BUTINOX Terrassebeisfjerner

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.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:
25625294

NOBB modul nummer
22531115

Kontaktinformasjon
Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

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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