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TYRILIN Terrassebeis

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Terrassebeis er en transparent høykvalitets behandling for impregnert treverk, basert på 
værbestandige alkydoljer, blandet med naturproduktet tjære.

Teknisk datablad

Egenskaper og fordeler

Beisen gir en vakker og slitesterk overflate med langt vedlikeholdsintervall. TYRILIN Terrassebeis er 
spesialutviklet for å gi vakkert fargespill og tåle et tøft norsk fjellklima. Beisen er laget av utvalgte oljer og 
tretjære, og inneholder aktive midler mot overflatesopp. Terrassebeisen er ekstra forsterket med UV-filter (2021)
og transparente pigmenter av høy kvalitet for god værbestandighet og vakkert fargespill. Beisen kan blandes i 
mange vakre farger. Beisen har svært god inntrengningsevne og gir en god vannavvisende overflate. Kan 
påføres i minusgrader. Underlaget må være tørt og rimfritt.

TYRILIN Terrassebeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket.

Bruksområde

TYRILIN Terrassebeis brukes på impregnert terrassegulv. Beisen kan også benyttes på f.eks. levegger,
rekkverk, utemøbler etc. Kan også brukes på Royalimpregnerte terrassebord, forutsatt at bordene har ligget ute 
minimum 3 år. På Royalimpregnerte bord anbefales kun ett strøk.

Produktdata

C-base og gul base.Fås i følgende baser

2,7 LEmballasjestørrelser

Brekking Brekkes over Jotun Multicolor fra C-base eller gul base.

Glansgrad Matt utseende: 1 strøk TYRILIN Terrassebeis
Blankt utseende: 3 strøk TYRILIN Terrassebeis

VOC for bruksklart 
produkt

Litervekt

Volumbasert 
tørrstoffinnhold

Generisk type Produktet er basert på værbestandige alkydoljer blandet med tretjære.

39 ± 2 volum%

0.9

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 493 g/
l VOC.

Flammepunkt Closed cup (CC): 55°C (131°F)

Påføringsinformasjon
Anmerkning

Rør godt om før og under arbeidet. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før 
bruk.
Fargene Varg, Jerv og Rødrev vil kunne ha fargeforskjeller fra tidligere varianter av ferdigfarger.
Utseendet kan variere noe avhengig av underlaget, som for eksempel på ulike tresorter. Utsvetting av harpiks 
rundt kvister og lignende vil naturlig kunne forekomme.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox 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.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Påføringsutstyr/-metoder

Terrasse-pad eller rull. Etterstryk med pensel. Eller bruk kun beispensel.

Behandle 2–3  bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av overskytende beis med en tørr pensel.
Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Rengjøring av malerverktøy

White spirit. Vask deretter med såpe og lunkent vann.

Spredeevne 
(forbruk) pr.

strøk (m²/liter)

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)

Avhengig av underlagets 
sugeevne.

125 – 167

Tørr (beregnet)

49 – 65

Kommentarer:

6 – 8Anbefalt:

Våt (beregnet)

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet 
og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørk/herding vesentlig.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
Lufttemperatur

50 %
23 °C

Brukstørr / forsiktig bruk Ca. 24 timer

Underlagstemperatur 23 °C

6–8 timerStøvtørr

Forhold under påføring

Kan påføres i minusgrader. Underlaget må være tørt og rimfritt.

Bruksanvisning

BehandlingUnderlag

Underlaget må være rent og tørt.
Nye flater rengjøres med BUTINOX Terrasselysner og etterskylles med vann.
Skitne flater vaskes med BUTINOX Husvask og Kraftvask og skylles godt.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox 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.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Nytt, impregnert treverk: Vaskes med BUTINOX Terrasselysner før behandling. Det anbefales at nye 
impregnerte terrassebord får tørke i minimum 2 måneder før de behandles.
Impregneringsmidlet skal være uttørket og fiksert i treverket, slik at det ikke 
påvirker oljens farge og tørkeprosess.

På grunn av normalt sett høyt innhold av fukt og impregneringssalter i nytt 
impregnert treverk, kan dette gi problemer i forhold til heft og avflaking. Ved 
første gangs behandling av nytt impregnert treverk, skal det aldri påføres mer 
enn ett strøk TYRILIN Terrassebeis. Fortsett behandling som nevnt under 
for "Tidligere behandlet terrassegulv".

Det anbefales at det går 3 år før videre behandling med TYRILIN 
Terrassebeis. Deretter vanlig vedlikehold med vasking og ett strøk TYRILIN 
Terrassebeis. Behandle 3–4 bord i hele lengden av gangen.

Royalimpregnerte terrassebord anbefales å ha ligget ute i minst 3 år før 
behandling med TYRILIN Terrassebeis. Forarbeid gjelder som for tidligere 
behandlet terrasse, og kun ett strøk første gangen.

Tidligere behandlet 
terrassegulv og ubehandlede 
slitte flater:

Gammel olje og beis fjernes med BUTINOX Terrassebeisfjerner,
etterbehandles med BUTINOX Terrasselysner og etterskylles med vann.
Ubehandlede slitte flater med løse nedbrutte fibre slipes/børstes ned til friskt 
treverk.

Ønskes et matt utseende påføres kun ett nytt strøk TYRILIN Terrassebeis.
Ønskes en overflate med høy glans og økt slitestyrke med vedlikeholdsintervall 
opptil 5 år, påføres 2-3 strøk TYRILIN Terrassebeis. Vær oppmerksom på at 
for tykke og/eller for mange strøk kan føre til avflassing.

Deretter vanlig vedlikehold med vasking og ett strøk TYRILIN Terrassebeis.
Behandle 3–4 bord i hele lengden av gangen.

Vedlikehold

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

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

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

Må være tomt og tørt

Forvaltning, drift og vedlikehold

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox 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.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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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:

57069112;57069123

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.

Kontaktinformasjon

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

NOBB modul nummer
42063784

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox 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.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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