
                     Forvalting, Drift og Vedlikehold 
 

Baron Extra Terrassebeis Produsent:  Colorex Sweden AB 
  Industrigatan 7 
  S-534 73 Stora Levene  

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes 
under ligger utenfor vår kontrol, kan vi ikke garentere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de 
oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, 
temperatur, luftfuktighet, påføring osv. 

 
Bruksområde 
Baron Extra Terrassebeis er en silikonalkydbasert trebehandling for utvendig bruk på 
trematerialer. Inneholder Kinesisk Treolje og sopphindrende stoffer. Den har god 
penetrerende og vannavisende effekt som beskytter treverket. Brukes til terrasser, 
hagemøbler, tømmerfasader og andre trekonstruksjoner. 
 
Underlag:  Flater må være rene, tørre og frie for løse partikler. 
Påføring:   Pensel, rull og sprøyte. Temperatur over 8 ºC.  
 Unngå påføring i direkte sollys. Rør om før og under arbeid. La beisen 

trekke inn i 5-10 minutter og tørk av overskuddet med klut eller fille. 
Matte skjolder kan oppstå ved påføring / tørk under høy luftfuktighet. 

Oppbevaring:  Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres 2 år i ubrutt pakning. 
 
Vedlikehold 
Vask av behandlade  Behandlade flater vaskes etter behov. Vask med Husvask / Fasaderent. 
flater:  
   
Vask før overmaling:   Vask med Kraftvask, og etterskyll. Ved fare for sopp-/algevekst 

anbefales også påføring av Sopp- og Algemiddel.   
Vedlikeholdsintervall:  Ny overmaling utføres etter behov.  
 
 
Reparasjon / skade 
Skader eller reparasjoner utbedres med samme type av produkt som da malerarbeidet ble 
utført. Ved ommaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.  
 
 
Innemiljø / emisjoner 
YL-gruppe: 2 
Emisjon:   4 uker: Ikke målt. 
 26 uker: Ikke målt  
Bindemiddel: Silikonalkyd 
Tynningsmiddel: White Spirit 
 
Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet. 
 
 
Avfallshåndtering 
Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for 
destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. 
Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemiddler) 
Se også HMS-datablad. 

 


