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BUTINOX Terrassebeis

Produktbeskrivelse

Type

Teknisk datablad

Vanntynnet terrassebeis med spesialolje som beskytter og bevarer impregnert 
treverk (terrasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

BUTINOX Terrassebeis fremhever og bevarer treverkets naturlige utseende med et transparent klart eller 
innfarget utseende.  Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende 
middel mot svertesopp. Effektiv mot grønske. Har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper. Tåler 
fuktighet 1 times tid etter påføring, avhengig av temperatur. Brukstørr, se tørketider.

Bruksområde

BUTINOX Terrassebeis brukes til impregnert terrassegulv.  Beisen kan også brukes på levegger, rekkverk,
utemøbler og royalimpregnerte terrassegulv.

Produktdata

VOC for bruksklart 
produkt

Litervekt

Volumbasert 
tørrstoffinnhold

Generisk type Alkydemulsjon.

26 ± 2 volum%

0.99

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/
l VOC.

1.012-

Påføringsinformasjon
Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Unngå 
påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller pad.

Tynner

Skal ikke tynnes.

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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Forhold under påføring

Temperaturen må være høyere enn +10 °C ved bruk og under tørking.

Spredeevne 
(forbruk) pr.

strøk (m²/liter)

6 – 8Anbefalt:

Nei.
Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

Relativ luftfuktighet (RH)
Lufttemperatur

50 %
23 °C

50 %
15 °C

50 %
10 °C

15 °C 10 °CUnderlagstemperatur 23 °C

12 t 16 tBrukstørr 8 t
3 t 5 t 8 tStøvtørr

Bruksanvisning
BehandlingUnderlag

Nytt treverk: Nytt treverk behandles først etter opptørking; 1-2 måneder avhengig av 
værforhold. Rens deretter med BUTINOX Terrasselysner før beising for å 
fjerne evt. overskuddssalter og eventuelle urentheter.

Når treverket er tørt påføres BUTINOX Terrassebeis i ett tynt strøk med pad 
eller pensel. Behandle 1-2  bord i hele lengderetningen om gangen. Etterstryk 
umiddelbart overskytende beis med en pensel, tørr pad eller lofri klut.
Beisen skal ikke danne film, men trekke inn i treverket.

Tidligere behandlet treverk: Rens med BUTINOX Terrassebeisfjerner og deretter BUTINOX 
Terrasselysner.

Når treverket er tørt påføres BUTINOX Terrassebeis i ett tynt strøk med pad 
eller pensel. Behandle 1-2  bord i hele lengderetningen om gangen. Etterstryk 
umiddelbart overskytende beis med en pensel, tørr pad eller lofri klut.
Beisen skal ikke danne film, men trekke inn i treverket.

Royalimpregnerte 
terrassebord:

Royalimpregnerte terrassebord anbefales å ha ligget ute i minst 3 år før 
behandling med BUTINOX Terrassebeis.

Rens med BUTINOX Terrassebeisfjerner og deretter BUTINOX 
Terrasselysner.

Når treverket er tørt påføres BUTINOX Terrassebeis i ett tynt strøk med pad 
eller pensel. Behandle 1-2  bord i hele lengderetningen om gangen. Etterstryk 
umiddelbart overskytende beis med en pensel, tørr pad eller lofri klut.
 Beisen skal ikke danne film, men trekke inn i treverket.

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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Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Sørg for tett lukking av spannet ved lagring.

Avfallshåndtering

Rengjør terrassen årlig med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:20).

Vedlikehold

Tomme, tørre plastspann uten hank kan leveres sammen med annet plastavfall.
Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak 
for farlig avfall.

Miljømerking

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

BREEAM® NOR (2022):
- Mat 02: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske 
A20-listen.
- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

BREEAM® NOR (2016):
- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske 
A20-listen.
- Mat 01: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Egenskapskriteriene i BASTA (2022:A1)

Tilleggsinformasjon: Sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

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.

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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52879082, 52879078, 52879044, 52879097, 52879063, 52879116, 52879052, 52879101, 57919816,
57919820

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
42089737

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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