Äkta
Ekte beis

Ægte bejdse Aito petsi
FÖR INOMHUSBRUK

51 Röd / Rød / Rød / Punainen

52 Mahogny / Mahogny / Mahogny / Mahonki

55 Brunocke / Brunoker / Brunokker / Ruskeaokra

72 Mahogny brun / Mahogny brun / Mahogny / Mahonginruskea

63 Mörk Mahogny / Mørk Mahogny / Mørk Mahogny / Tumma Mahonki

74 Kastanjebrun / Kastanjebrun / Kastanjebrun / Kastanjaruskea

94 Björk / Bjørk / Birk / Koivu

62 Ljus Ek / Lys Eik / Lys Eg / Vaalea Tammi

97 Teak / Teak / Teak / Tiikki

75 Ljus Valnöt / Lys Valnøt / Lys Valnød / Vaalea Pähkinä

87 Syrabetston / Syrebeistone / Syrebejdstone / Antiikkipetsi

58 Mörkgrön / Mørkegrønn / Mørk Grøn / Tummanvihreä

77 Silvergrå / Sølvgrå / Sølvgrå / Hopeanharmaa

89 Blå / Blå / Blå / Sininen
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59 Ebenholzsvart / Ibenholtsort / Ibenholt / Musta

53 Gul / Gul / Gul / Keltainen

82 Antik Ek / Antikk Eik / Antik Eg / Antiikki Tammi

88 Körsbär / Kirsebær / Kirsebær / Kirsikka

70 Carl-Johan brun / Carl-Johan brun / Lys Okker / Carl-Johan ruskea

71 Modebrun / Modebrun / Lys Brun / Muotiruskea

65 Mörk Valnöt / Mørk Valnøtt / Mørk Valnød / Tumma Pähkinä

56 Mörk Ek / Mørk Eik / Mørk Eg / Tumma Tammi

83 Mellan Brun Ek / Mellombrun Eik / Mellembrun Eg / Ruskea Tammi

84 Mörk Antik Ek / Mørk Antik Eik / Mørk Antik Eg / Tumma Antiikki Tammi

SE - I trycksaken kan vissa kulöravvikelser förekomma. Nyanser varierar också mellan olika
träslag. Provbetsa alltid innan du börjar för kontroll av nyans.
NO - I trykksaker kan det forekomme enkelte fargeavvikelser. Nyanser varierer dessuten fra
tresort til tresort. Du bør alltid prøvebeise før du begynner arbeidet, slik at du kan kontrollere
nyansen.
DK - I brochurer kan der forekomme visse farveafvigelser. Nuancen afhænger også af typen af
træ. Lav altid en bejdseprøve inden du begynder, for at kontrollere nuancen.
F I - Painotuotteiden värit eivät aina vastaa tarkasti tuotetta. Sävyt vaihtelevat myös puulajin
mukaan. Tee sävyn tarkistamiseksi aina koepetsaus ennen aloittamista.
Herdins Färgverk AB, Tel. +46 (0)23 330 60, www.herdins.se
Herdins AS, Tel. +47 69 81 83 00, www.herdins.no
Skovgaard & Frydensberg, Tlf. +45 36 75 32 22, www.herdins.com
OY Paralett, Puh. +358 96 22 49 39, www.herdins.com

SE

Herdins
Äkta bets

För inomhusbruk
Herdins Äkta Bets är en vattenlöslig bets i pulverform som ger en transparent färgsättning. Med Herdins Äkta Bets framhävs träets naturliga ådring, struktur och ger
mycket träkänsla. Herdins Äkta Bets kan användas till alla typer av obehandlade,
avlutade och olackerade träytor inomhus. Träslagets struktur, hårdhet och egenfärg
påverkar nyansen i hög utsträckning. Alla kulörer är inbördes blandbara.
TEKNISK INFORMATION
Innehåller: Vattenlösligt betsfärgämne i pulverform.
Åtgång: En påse ger ¼ - 1 liter färdig betslösning, beroende på kulör. 1liter betslösning räcker till 6-8 m².
Applicering: Träytan måste vara helt renslipad och fri från gamla färg- och lackrester. Börja alltid med att kontrollera hur kulören påverkas av underlaget och att
betslösningen tränger in i träet. Tänk också på att överlackering påverkar slutnyansen. Använd skyddshandskar. Lös betspulvret under omrörning i kokhett vatten.
Mängden vatten anges på påsen. Låt betslösningen kallna. Vattenstryk ändträ innan
du börjar betsa. Stryk ut betslösningen flödigt med pensel eller svamp i träets fiberrikting. Låt torka ca 6 timmar och borsta sedan ytan med en mjuk borste.
Torktid: Ca 6 timmar i rumstemperatur.
Efterbehandling: Skydda den betsade ytan med Herdins Betslack.
Spritbetsning: När vattenlösning inte är tillräcklig för att få en bra infärgning kan
sprit tillsättas. Lös betspulvret i halva angivna mängden kokhett vatten. Låt vattnet
svalna och tillsätt därefter sprit (T-röd) till på påsen angiven volym. Mörka kulörer
kräver större vattenmängd t ex 70/30 vatten/sprit.
Rengöring av verktyg: Vatten.
Avfallshantering: Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.
Förvaring: Betslösningen har begränsad hållbarhet. Förvara den mörkt, i väl tillsluten
förpackning av glas eller plast. Förvaras oåtkomligt för barn.
Mer information hittar du på vår hemsida, www.herdins.se

NO

Herdins
Ekte Beis

Til innendørs bruk
Herdins Ekte Beis er en vannoppløselig beis i pulverform som gir en transparent
fargekvalitet. Med Herdins Ekte Beis framheves treets naturlige åremønster og
struktur, og treet`s ekthet oppleves sterkt. Herdins Ekte Beis kan anvendes til alle
typer ubehandlede, lutete og ulakkerte treflater innendørs. Tresortens struktur,
hardhet og egenfarge påvirker i høy grad fargenyansen. Alle beisfargene kan
blandes innbyrdes.
TEKNISK INFORMASJON
Inneholder: Vannoppløselig beisfargestoff i pulverform.
Dosering: En pose gir ¼ til 1 liter ferdig beis, avhengig av farge. 1 liter beis dekker
6-8 m².
Påstrykning: Treflaten må være helt renslipt og fri for gamle farge- og lakkrester.
Begynn alltid med å kontrollere hvordan fargen påvirkes av underlaget, og at beisen trenger ordentlig inn i treet. Tenk også på at overlakkering påvirker den endelige fargenyansen. Bruk beskyttelseshansker. Løs opp beispulveret i kokende vann
mens du rører om. Mengden vann angis på posen. La beisen kjølne. Pensle endetre
med vann før du begynner å beise. Stryk beisen jevnt ut med pensel eller svamp, i
treets fiberretning. La tørke i ca. 6 timer og børst deretter flaten med en myk børste.
Tørketid: Ca. 6 timer i romtemperatur.
Etterbehandling: Beskytt den beisete flaten med Herdins Beislakk.
Spritbeising: Hvis vannoppløsning ikke er nok til å gi en god innfarging, kan du tilsette sprit. Løs opp beispulveret i bare halvdelen så mye kokende vann. La vannet
svalne og tilsett deretter sprit (T-rød) i den mengde som er angitt på posen. Mørke
farger trenger større vannmengde, for eksempel 70:30 vann og sprit.
Rengjøring av verktøy: Vann.
Avfallshåndtering: Leveres til destruksjon i henhold til lokale forskrifter.
Oppbevaring: Beisløsningen har begrenset holdbarhet. Oppbevares mørkt, i godt
lukket emballasje av glass eller plast. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Du finner mer informasjon på vår hjemmeside: www.herdins.no
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Herdins
Ægte Bejdse

Til indendørsbrug
Herdins Ægte Bejdse er en vandopløselig bejdse i pulverform, som giver en transparent farvning. Med Herdins Ægte Bejdse fremhæves træets naturlige ældning,
struktur og giver en fin fornemmelse af træet. Herdins Ægte Bejdse kan anvendes til
alle typer af ubehandlet, afsyret og ulakerede træoverflader indendørs. Trætypens
struktur, hårdhed og egen farve påvirker i høj grad nuancen. Alle kulører kan blandes med hinanden.
TEKNISK INFORMATION
Indeholder: Vandopløselige bejdsefarvstoffer i pulverform.
Forbrug: En pose giver ¼ - 1 liter færdig bejdseopløsning, afhængig af farven. 1 liter
bejdseopløsning rækker til 6-8 m².
Anvendelse: Træoverfladen skal være helt slebet ren, og fri for gamle farve- og lakrester. Begynd altid med at kontrollere hvordan kuløren påvirkes af underlaget, og
at bejdseopløsningen trænger ind i træet. Tænk også på, at en overlakering påvirker
farvenuancen. Anvend beskyttelseshandsker. Opløs bejdsepulveret under omrøring
i skoldhedt vand. Mængden af vand er angivet på posen. Lad opløsningen afkøle.
Stryg vand på endetræet, inden du begynder at bejdse. Stryg bejdseopløsningen
flydende med pensel eller svamp i træets fiberretning. Lad det tørre i ca. 6 timer, og
børst herefter overfladen med en blød børste.
Tørretid: Ca. 6 timer ved stuetemperatur.
Efterbehandling: Beskyt den bejdsede overflade med Herdins Bejdselak.
Spritbejdsning: Hvis vandopløsningen ikke er tilstrækkelig til at opnå en god indfarvning, kan der tilsættes sprit. Opløs bejdsepulveret i den halve angivne mængde,
i skoldhedt vand. Lad vandet afkøle, og tilsæt derefter sprit (T-rød) i den mængde,
der er angivet på posen. Mørke farver kræver større vandmængde eksempelvis
70/30 vand/sprit.
Rengøring af værktøj: Vand
Affaldshåndtering: Leveres til destruktion i henhold til lokale forskrifter. For mere
information kontakt din kommune.
Opbevaring: Bejdseopløsningen har en begrænset holdbarhed. Opbevar den mørkt,
i en godt lukket beholder af glas eller plastik. Opbevares utilgængeligt for børn.
Mere information finder du på vores hjemmeside, www.herdins.com

FI

Herdins
Aito Petsi

Sisäkäyttöön
Herdinin Aito petsi on vesiliukoista petsijauhetta, joka tuottaa läpinäkyvän värisävyn. Herdinin Aito petsi tuo esiin puun luonnolliset syyt, rakenteen ja se luo
puutunnelmaa. Herdinin Aitoa petsiä voidaan käyttää kaikenlaisille tasoitetuille,
käsittelemättömille, lakkaamattomille puupinnoille sisätiloissa. Puuaineen rakenne,
kovuus ja oma väri vaikuttavat värisävyyn ratkaisevasti. Kaikkia värisävyjä voi
sekoittaa keskenään.   
TEKNISET TIEDOT
Sisältää: Vesiliukoista petsiväriä jauheena.
Menekki: Pussista tulee ¼ - 1 litraa valmista petsiliuosta, sävystä riippuen. 1 litra
petsiliuosta riittää 6-8 m²:lle.
Käyttö: Puupinnan pitää olla hiottu puhtaaksi eikä siinä saa olla jäänteitä vanhasta
maalista tai lakasta. Aloita aina tarkistamalla, miten alusta vaikuttaa värisävyyn ja
miten petsiliuos imeytyy puuhun. Ota myös huomioon se, miten pinnan lakkaus
vaikuttaa lopulliseen sävyyn. Käytä suojakäsineitä. Liuota petsijauhe sekoittaen
kiehuvaan veteen. Vesimäärä ilmoitetaan pussin päällä. Anna petsiliuoksen jäähtyä.
Sivele puiden päät vedellä ennen petsauksen aloitusta. Sivele petsiliuosta juoksevana siveltimellä tai sienellä puun syiden suuntaisesti. Anna kuivua n. 6 tuntia ja
harjaa sitten pinta pehmeällä harjalla.
Kuivumisaika: n. 6 tuntia huoneenlämmössä.
Jälkikäsittely: Suojaa petsattu pinta Herdinin petsilakalla.
Spriipetsaus: Jos vesiliuos ei riitä hyvän värisävyn aikaansaamiseksi, voidaan lisätä
spriitä. Liuota petsijauhe puoleen ilmoitetusta määrästä kiehuvaa vettä. Anna
veden jäähtyä ja lisää sen jälkeen spriitä (T-pun.) pussissa ilmoitettuun tilavuuteen.
Tummat sävyt vaativat suuremman vesimäärän esim 70/30 vettä/spriitä.
Työkalujen puhdistus: Vedellä.
Jätteiden käsittely: Jätetään hävitettäväksi paikallisten säädösten mukaisesti.
Lisätietoa saat asuinkuntasi viranomaisilta.
Säilytys: Petsiliuos säilyy rajoitetusti. Säilytä se pimeässä, tiiviisti suljetussa lasi- tai
muoviastiassa. Säilytetään lasten ulottumattomissa.
Lisätietoa löytyy kotisivultamme: www.herdins.com

