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BUTINOX Terrasselysner

Produktbeskrivelse

Type

BUTINOX Terrasselysner er et middel for nøytralisering, bleking og rensing av treverk.

Teknisk datablad

Egenskaper og fordeler

BUTINOX Terrasselysner bleker impregneringsvæsken på trykkimpregnert terrassebord. Fjerner gjennomslag 
av grønn impregneringsvæske på ubehandlet trykkimpregnert treverk før beising. Råtebeskyttelsen i treverket 
vil fremdeles være ivaretatt.
BUTINOX Terrasselysner lysner mørknet treverk og motvirker at etterfølgende oljebehandling blir misfarget.
Skal ikke tynnes.

Bruksområde

Benyttes utendørs til ubehandlet eller renset treverk som terrassegulv, møbler, o.l.

BUTINOX Terrasselysner benyttes:
- Til vask/rens av ubehandlet trykkimpregnert treverk, for å hindre at etterfølgende oljebehandling blir misfarget 
av impregneringssaltene i trevirket.
- Etter bruk av BUTINOX Terrassebeisfjerner, for lysning, bleking og nøytralisering av treverket.
- På eksotiske tresorter (eik, teak, mahogny etc.):
   i) Benyttes direkte på ubehandlet tre for å bleke og unngå "svertet" utseende.
   ii) Benyttes etter BUTINOX Terrassebeisfjerner for å nøytralisere treverket.

Til årlig, generelt vedlikehold og rengjøring av behandlet terrassegulv, anvendes BUTINOX Husvask og 
Kraftvask (tynnet med vann 1:20).

Produktdata
5 liter plastkanne.Emballasjestørrelser

pH-verdi

Litervekt 1.02

1 til 2

Påføringsinformasjon
Anmerkning

BUTINOX Terrasselysner skader ikke blomster eller prydbusker. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.
Inneholder: Oksalsyre. Les fareetikett på emballasjen. Unngå sprut i øynene. Bruk vernebriller.

Påføringsutstyr/-metoder

Beispensel eller rull.

Spredeevne 
(forbruk) pr.

strøk (m²/liter)

Nei.

8 – 10Anbefalt:

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

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.

Utgitt dato: 22.10.2020 Side: 1/3Produktkode: Produkt familie:3120 9BV



BUTINOX Terrasselysner

Teknisk datablad

1

Tynner

Brukes utynnet.

Bruksanvisning

Nye trykkimpregnerte 
terrassegulv:

Fukt flaten med rent vann, men unngå dammer. Påfør en passende mengde 
BUTINOX Terrasselysner utover flaten og fordel jevnt med beispensel eller 
rull. La produktet virke i 10-15 minutter. Tørre felter holdes fuktige. Skyll 
deretter av med en høytrykksspyler, eller skrubb underlaget med en stiv 
børste/skrubb og skyll godt av med rikelige mengder vann.

Etter opptørking (min. 2 døgn) behandles flaten med BUTINOX Terrassebeis.

Rens av gamle olje- og 
terrassebeisbehandlinger:

Bruk først BUTINOX Terrassebeisfjerner (se egen bruksanvisning).  Fukt 
flaten med rent vann, men unngå dammer. Påfør en passende mengde 
BUTINOX Terrasselysner utover flaten og fordel jevnt med beispensel eller 
rull. La produktet virke i 10-15 minutter. Tørre felter holdes fuktige. Skyll 
deretter av med en høytrykksspyler, eller skrubb underlaget med en stiv 
børste/skrubb og skyll godt av med rikelige mengder vann.

Etter opptørking (min. 2 døgn) behandles flaten med BUTINOX Terrassebeis.

BehandlingUnderlag

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Rester av produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Må være tomt og tørt

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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Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

25625302

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
22531115

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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