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Beskrivelse:

Bejdse, som giver en halvmat og pæn indfarvning.
Fremhæver træets åretegning, struktur og udseende.
Giver træet en overflade, som afviser smuds og vand.

Anvendelse:

Brug den indendørs på ubehandlet træ, som du har lyst til at dekorere,
give en ny kulør eller friske op.
Fx på gran, fyr eller ask. På træpaneler, møbler, lister og andet inventar.
Farvetonen vil variere efter træsorten.

Sådan gør du:

•

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for rester af
sæbe og voks

•

Rengør med grundrengøring

•

Fugt evt. overfladen med vand før behandling

•

Omrør før og under brug

•

Påfør med pensel i et ensartet lag i træets længderetning undgå overlapning

•

En mørkere nuance kan opnås ved at gentage behandlingen

•

En lysere nuance kan opnås ved at fortynde bejdsen med op
til 20 % vand

•

Fjern evt. overskud af bejdse straks med en fnugfri klud

•

Klude med produktet kan selvantænde - destrueres på
brandsikkert sted efter brug

•

Fjern evt. fiberrejsning med fint sandpapir

•

Afslut evt. med vandig lak, så bliver overfladen mere robust

•

Husk at lufte ud efter behandlingen

Tekniske data:
Glans:

Halvmat, 20

Massefylde:

ca. 1,0 kg/l

Tørstof:

ca. 21 vægt %

Rækkeevne:

15 m2/l afhængig af underlagets sugeevne

Tørretid ved 23°C

Berøringstør: 1 time

og normal luftfugtighet

Overmalbar: ca. 4 timer

(60%):

Gennemhærdet: efter flere døgn

Forhold, når der

min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed

arbejdes:
Fortynding:

vand, max. 20%

Rengøring af værktøj:

vand og sæbe

Opbevaring:

køligt, frostfrit og tæt tillukket

Sikkerhedsregler:

se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

Det kan være en god idé at afprøve bejdsen på et lille stykke
træ, der har samme udsende som genstanden, der skal bejdses.
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