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TEKNISKE DATA: 

 
 
Påfør ett strøk Opus T i ønsket farge. Best resultat oppnås 
ved å beise 1-2 bord i hele lengden. Terrassebeisen skal 
trenge inn i treverket uten å danne film. Eventuelt 
overskudd av beis strykes av i lengderetningen med tørr, 
lofri klut. Filmdannelse kan føre til flassing. Behandling av 
harde og tette tresorter som for eksempel lerk og på kvist, 
kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i 
treverket. 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 betydelig. Vær spesielt 
oppmerksom ved vår og høst med lave 
nattetemperaturer. Ha en presenning klar i tilfelle regn. 
 
Øvrig informasjon: Produktet må lagres i henhold til 
nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt 
tillukket og lagres tørt og frostfritt. Fargen på Opus T 
endrer seg under opptørking. Opus T 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): 130 g/l 
(2010). Produktet inneholder <5 g/l VOC 

VOLUM: 2,7L  

BRUKSOMRÅDE: UTENDØRS PÅ TRE 

FUKTINNHOLD I TREVERKET: TØRT (RH< 16 %) 

BINDEMIDDEL: VANNTYNNBAR/ALKYDOLJEB
ASERT 

DENSITET: Ca.1,02 

TØRRSTOFF: Ca.22 

BREKKING: KAN BREKKES 

FORBRUK: 6-10 m2/L 

PÅFØRING: PENSEL ELLER RULL 

FORTYNNING: VANN 

RENGJØRING AV VERKTØY: VANN 

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

VEDLIKEHOLDSINTERVALL: INNTIL 3 ÅR 

LAGRING: TØRT OG FROSTFRITT 

 
Opus T er en vanntynnet oljebeis beregnet til utendørs bruk 
på terrasser og hagemøbler av impregnert treverk. Den 
inneholder pigmenter som beskytter treverket mot sollysets 
nedbryting og filmkonserverende middel mot svertesopp. 
Opus T penetrerer godt og hindrer oppsprekking av 
underlaget. 
 
Forbehandling nytt treverk: Underlaget skal være rent og 
tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det 
kan ta alt fra noen uker til 1-2 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. Gjenta behandlingen ved 
veldig skittent underlag og for å fjerne all tidligere 
behandling. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke 
godt før videre behandling. Tidligere behandling som ikke lar 
seg fjerne ved bruk av Terrasserens, slipes vekk. Grå, 
værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før 
videre behandling. Løse trefibre og grått treverk kan 
forhindre inntrengning og gi flassing. 
 
Bruksmåte 
Spann med ulike prod.nr blandes før bruk for å unngå 
fargeforskjeller. 
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