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OVERFLATEBEHANDLING AV PRODUKTER
FOR UTVENDIG BRUK
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Overflatebehandling av treverk og andre
materialer med vanntynnbar maling og beis.
Grunning dekkende farger
Dekkende grunningsmalte produkter behandles
med Teknol 3881/3890, levert av Teknos.
Behandlingen er en alkyd-/akrylgrunning som
påføres maskinelt, og som inneholder
soppdrepende midler med god beskyttelse mot
overflatesopp, vær og vind. Behandlingen er
diffusjonsåpen.
Grunning transparente farger
Grunningsmalte produkter med transparente
farger behandles med Teknol 1888, levert av
Teknos. Behandlingen er en
alkyd-/akrylgrunning som påføres maskinelt, og
som inneholder soppdrepende midler med god
beskyttelse mot overflatesopp, vær og vind.
Behandlingen er diffusjonsåpen.
Grunning og mellomstrøk
Produkter som overflatebehandles med
grunning og mellomstrøk behandles med
Teknol 3881/3890 + Nordica ECO 3300 levert
av Teknos. Grunningsstrøket er
alkyd-/akrylbasert og mellomstrøket er
akrylbasert, dekkende. Mellomstrøk kan også
påføres i to lag. Behandlingen gir god
beskyttelse og lange vedlikeholdsintervaller.
Vær oppmerksom på at det i tilfeller der
produktene som overflatebehandles skal
monteres, så vil det være behov for behandling
av spikerhull, skruehull og eventuelle
monteringsskader og ender. Dette skal gjøres
umiddelbart etter montering.

Grunning og beis
Produkter som overflatebehandles med
grunning og beisstrøk i transparente farger
behandles med Teknol 1888 transparent
grunning og Nordica ECO 3894. Grunningen er
alkyd-/akrylbasert og beisen er akrylbasert.
Vær oppmerksom på at det i tilfeller der
produktene som overflatebehandles skal
monteres, så vil det være behov for behandling
av spikerhull, skruehull og eventuelle
monteringsskader og ender. Dette skal gjøres
umiddelbart etter montering.
Brukstid
Overflatebehandlingen er ment å gi god
varighet og beskyttelse, og brukstid avhenger
av type produkt som er overflatebehandlet, type
behandling og ytre påkjenninger som slitasje,
sollys, fukt, klima, etc. Dette kan gi variabel
levetid på behandlingen. Fargen kan med tiden
endres av slike faktorer.
Det kan forekomme fargeforskjeller fra prosjekt
til prosjekt på grunn av nyanseforskjeller i
fargeblanding fra leverandør. Disse forskjellene
er ikke store, og lite synlige, men vi anbefaler
allikevel å sørge for at alt som skal
overflatebehandles til enkeltprosjekter gjøres på
samme ordre.
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2. VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Overflatebehandlede utvendige produkter
rengjøres den med husvask. Følg anvisningen
på beholderen med huskvask for riktig
fremgangsmetode. Skal produktet
vedlikeholdes med ny maling skal det før
behandling vaskes med kraftvask. Følg
anvisningen på beholder med kraftvask for
riktig fremgangsmetode.
Produktettersyn
Overflatebehandlingen må kontrolleres jevnlig
for å bevare de gode beskyttende egenskapene.
Kontrollen bør helst gjøres så ofte som mulig,
minimum en gang i året. Ved eventuelle sår i
overflatebehandlingen rengjøres området rundt
såret som beskrevet under Rengjøring, og ny
behandling legges over.
Ved eventuelle indikasjoner på soppdannelser
på overflatebehandlingen må området inkludert
inntilliggende områder vaskes grundig med
kraftvask og overmales, som beskrevet over.
Vedlikeholdsintervaller
Behov for vedlikehold av overflatebehandlede
produkter varierer. Intervallene avhenger av
ytre påkjenninger som sollys, sjøluft, vind,
regn, snø og klima.
Alle transparente grunningsstrøk må overmales
senest 1 år etter eventuell produktmontering.
Alle dekkende grunningsstrøk må overmales
sensest 2 år etter eventuell produktmontering.

Alle produkter levert med transparent grunning
og beis må beises med nytt strøk innen 3 år
etter montering. To strøk beis innen 6 år etter
montering.
Alle produkter som er levert med dekkende
grunning og mellomstrøk må overmales innen 5
år etter montering. To mellomstrøk innen 8 år
etter montering.
Husk alltid å male over spikerhull, skruer og
eventuelle skader umiddelbart etter montering
av produktet.
Vedlikeholdsintervallene nevnt over varierer
med ytre påkjenninger. Det må gjøres jevnlig
produktettersyn for å kontrollere nødvendig
vedlikehold.
Etterbehandling
Før produktet overmales må det vaskes med
kraftvask og overflatene må være frie for fett
og skitt. Det kan overmales/beises med
vanntynnbare alkyd-/akrylmalinger/-beis,
oljebeis, oljedekkbeis og oljemaling.
Brannklassifisering
Overflateproduktene vi benytter har
brannsertifisering klasse D (D-s2. D0). Skal
denne klassifiseringen opprettholdes ved
etterbehandling bør produkter fra Teknos
benyttes – Nordica Eko, Drywood Mesternes
Husmaling, Drywood Visa.
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3. MILJØPÅVIRKNING
Produkter med overflatebehandling for
utvendig bruk påvirker ikke innemiljøet.
4. AVFALLSHÅNDTERING
Overflatebehandlede produkter avfallshåndteres
etter anvisning i FDV fra den representative
produsent.

5. TEKNISK SUPPORT
Produsent
Bygg og Hage AS
Organisasjonsnummer NO 918 416 617 MVA
Postadresse
Hedrum Ravei 110
3270 LARVIK
Telefon
+47 33 99 35 50
Email
post@byggoghage.no

