Butinox Oljedekkbeis
PRODUKTINFORMASJON

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox 2 Oljedekkbeis er en dekkbeis til utvendig
treverk.
Butinox 2 Oljedekkbeis kan benyttes på nytt
ubehandlet, og tidligere beiset treverk. Nytt tre skal
forbehandles med Butinox Oljegrunning.
Nytt tre behandles før eller umiddelbart etter
oppsetting.
Butinox 2 Oljedekkbeis kan lagres og benyttes i
minusgrader. Underlaget må være is- og rimfritt.
Butinox Oljedekkbeis skal lagres utilgjengelig for
barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.
Butinox 2 Oljedekkbeis transporteres i henhold til
ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG
(sjøtransport).

Butinox 2 Oljedekkbeis er basert på alkydolje.
Påføres med beispensel. Kan rulles men bør
etterstrykes med pensel. Verktøy rengjøres med
White spirit.
Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS
sikkerhetsdatablad.

RENHOLD
Renhold av flaten utføres med Butinox Husvask
Ved rengjøring før rebeising anbefales Butinox
Kraftvask.
_________________________________________
VEDLIKEHOLD

PRODUSENT
Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

Produktet blir påvirket av lokale klimatiske forhold,
og blir nedbrutt av ytre påkjenninger.
Må vedlikeholdes etter behov.
_________________________________________
ANVENDT FARGE

VOC
Produktet anbefales kun til utvendig bruk.

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn
settes inn.

EU grenseverdi for produktet: (kat.A/e): 400g/l
(2007). Produktet inneholder maks. 400g/l VOC

Farge
Farge

AVFALLSHÅNDTERING
Det vises til spesialavfallforskriften. Tørr og våt
maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr
emballasje levres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER
Ved utbedring av skader og lignende bør det benyttes
samme produkt og utførelsesmetode som tidligere.
Kontakt utførende håndverker/forhandler ved
eventuell ny behandling.
__________________________________________

UTFØRENDE MALERFIRMA
Firmanavn:

DATAARK
Dette produktdatablad er laget ut fra
laboratorieprøver og praktiske erfaringer med
produktet. Dekkbeis kan betraktes som et
halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi
ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet.
Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon,
underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon, se:
www.scanox.no
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