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TEKNISKE DATA: 

 

VOLUM: 0,68L og 2,7L  

BRUKSOMRÅDE: INNE 

BINDEMIDDEL: VANNTYNNET ALKYD 

GLANS: MATT 

DENSITET: 1 

BREKKING: KAN BREKKES 

FORBRUK: 13-15 m2/LITER 

PÅFØRING: FLAT, FYLDIG, MYK PENSEL 
ELLER GRUNNINGSPENSEL 

FORTYNNING: VANN 

RENGJØRING AV VERKTØY: VANN 

TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:  
OVERMALBAR: 2 TIMER 
BRUKSTØRR: 
GJENNOMHERDET: 

24 TIMER 
4 UKER 

LAGRING: FROSTFRITT OG STÅENDE 

 
Opus Interiørbeis er en vanntynnet oljebeis til innendørs 
bruk på ubehandlet treverk av furu og gran. Kan brukes på 
trepaneler, lister, karmer, møbler, dører, gulv og tak. 
Gir treverket en transparent og matt utseende. Kan blandes i 
mange ulike beisfarger. Er ikke egnet til harde treunderlag 
som hindrer inntrengning av beis som f.eks. eik og parkett.  
 
Forbehandling:   
Underlaget må være rent, tørt og fast. Rengjør med Opus 
Husvask eller Opus Interiørvask. La treverket tørke, og 
eventuell fiberreising fjernes med lett bruk av slipepapir. 
Slipestøv fjernes omhyggelig med kost eller mikrofiberklut. 
Tidligere behandlet underlag, må slipes ned til bart treverk. 
Hvis en er usikker på om treverket er behandlet, bør en 
gjøre prøveoppstrøk på et lite synlig felt.  
 
Bruk:  
Opus Interiørbeis skal påføres i tynne strøk. Ønskes en 
transparent og mindre dekkende overflate, tørkes overskudd 
av beis av med svamp eller lofri klut. Ved påføring av mer 
enn ett strøk, vil fargen bli mer dekkende og tørketiden vil 
bli betydelig lengre mellom strøkene. Det anbefales at det 
tas prøveoppstrøk for å sjekke at farge og resultat blir som 
ønsket. Ved bruk på overflater som er utsatt for slitasje som 
f.eks. gulv, bord og møbler anbefales etterbehandling med 

lakk eller olje som toppstrøk. La det gå minimum 24 timer 
før overlakkering. Behandle 1–2 panelbord om gangen i 
hele lengden for å unngå skjøter/skjolder. Det anbefales å 
rengjøre penselen i vann av og til ved større arbeider, for å 
hindre at beisen tørker og korner i penselen. 
 
Øvrig informasjon: 
Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig 
verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende 
malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til 
miljøstasjon. Lagres og transporteres stående, tørt og 
frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer til 
sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell. 
Miljø og sikkerhet:  
Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med 
huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved 
svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller 
etiketten. For mer utførlig informasjon, se eget 
sikkerhetsdatablad for produktet. 
 

Dette produktet er miljøtilpasset og 
oppfyller kravene til miljømerket Svanen. 
For informasjon se:www.nordic-
ecolabel.org 
 

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l 
(2010). Dette produktet inneholder <40 g/l VOC. 

 


