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TEKNISKE DATA: 

 
Bruksmåte 
Spann med ulike prod.nr blandes før bruk for å unngå 
fargeforskjeller. Nye terrasser påføres 1 strøk med OPUS 
Ultrabeis. Terrasser som har stått mer enn 1 år og som har 
en sugende overflate, kan påføres 2 strøk. På gamle og 
slitte terrasser som er eldre enn 3 år, kan opptil 3 strøk 
påføres. Beisen skal påføres i tynne strøk, og neste strøk 
påføres når første strøk er berøringstørt. For tykke strøk 
og/eller for mange strøk kan gi avflassing. Ett strøk vil gi et 
matt utseende, mens 2 eller 3 strøk vil gi et blankere 
utseende. Behandling av kvist, harde og tette tresorter 
som for eksempel lerk, kan gi redusert holdbarhet pga. 
manglende inntrengning i treverket. Treverk av lerk skal 
påføres kun 1 strøk.  
 

Påføringsmetode: Beisen påføres med rull eller 
pensel. Best resultat oppnås ved å påføre beisen med 
rull, og etterstryke med pensel i bordets hele lengde 
mens beisen ennå er våt. Behandle 2-3 bord i slengen 
i hele lengden. Unngå påføring i sterkt solskinn, fuktig 
vær og ved lave temperaturer. Sjekk at det ikke er meldt 
regnvær det første døgnet etter påføring. Lav temperatur 
og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Vær spesielt 
oppmerksom ved vår og høst med lave 
nattetemperaturer. Ha en presenning klar i tilfelle regn. 
 

VOLUM: 2,7L  

BRUKSOMRÅDE: UTENDØRS PÅ TRE 

FUKTINNHOLD I TREVERKET: TØRT (RH< 16 %) 

BINDEMIDDEL: LØSEMIDDELBASERT MED 
HØYVERDIG ALKYD 

DENSITET: Ca.0,9 

TØRRSTOFF: Ca.38 

BREKKING: BASE C OG BASE GUL 
TRANSPARENT, BREKKES TIL 
ØNSKET FARGE 

FORBRUK: 9-12 m2/L 

PÅFØRING: PENSEL ELLER RULL 

FORTYNNING: WHITE SPIRIT 

RENGJØRING AV VERKTØY: WHITE SPIRIT 

TØRKETID V/23 °C, 50 % RH: STØVTØRR 4 TIMER  
BRUKSTØRR 12 TIMER 

VEDLIKEHOLDSINTERVALL: INNTIL 3 ÅR 

LAGRING: TØRT OG FROSTFRITT 

 
Opus Ultrabeis er en løsemiddelbasert beis beregnet til 
utendørs bruk på terrasser og hagemøbler av impregnert 
treverk. Den inneholder pigmenter og UV-stabilisator som 
beskytter treverket mot sollysets nedbryting og 
filmkonserverende middel mot svertesopp. OPUS Ultrabeis er 
slitesterk, penetrerer godt og hindrer oppsprekking av 
underlaget. Kan også brukes på treverk av lerk, men kun 1 
strøk. 
 
Forbehandling nytt treverk: Underlaget skal være rent og 
tørt. Nytt, impregnert treverk må være tørt før behandling; 
det kan ta alt fra noen uker til 2-3 måneder. Spyl og børst av 
eventuelle impregneringsrester.  Vask terrassen med OPUS 
Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke 
godt før videre behandling. 
 
Forbehandling gammel/tidligere behandlet treverk 
Vask terrassen med OPUS Terrasserens. Følg 
bruksanvisningen på emballasjen. Gjenta behandlingen ved 
veldig skittent underlag. La tørke godt før videre behandling. 
Løs beis fjernes og grå, værslitte flater må stålbørstes eller 
slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse flak og 
trefibre/grått treverk kan forhindre inntrengning og gi 
flassing. Ved rengjøring av terrasser av lerk og tropiske 
tresorter o.l., følg retningslinjer fra leverandør for bruk av 
rengjøringsmiddel. 
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Øvrig informasjon: Produktet må lagres i henhold til 
nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt 
tillukket og lagres tørt og frostfritt. Fargen på Opus Ultrabeis 
endrer seg under opptørking. Opus Ultrabeis er en 
transparent beis, og den ferdige fargen vil påvirkes av 
underlaget og hvor mye beis som påføres. Ta gjerne 
prøveoppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Det 
anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av 
brekkfarge/pigment. 
 
Miljø og sikkerhet: For mer utførlig informasjon, se 
sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen. 
 
VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 700 g/l (2010). 
Produktet inneholder <600 g/l VOC 

 
 
 
 
 
 
 
 


