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Trebit Oljebeis Lasyr 
 
Przezroczysta bejca do drewna  
Jotun Dekorativ 

 
Trebitt Oljebeis Lasyr jest wodoodporną, tiksotropową bejcą na bazie oleju alkidowego w kombinacji z 
chińskim olejem drzewnym.  
Zaleca sie do stosowania na zewnątrz na drewno nowe i bele, także na drewno impregnowane 
ciśnieniowo oraz na drewno uprzednio zabezpieczone bejcą olejną.  
Trebitt Oljebeis Lasyr zawiera środki grzybobójcze przeciw grzybom powierzchniowym i może być 
nakładany w temperaturach nawet poniżej 0° C. 

 
WŁASNOŚCI FIZYCZNE: 
 
Typ................................................................... Bejca na oleju alkidowym z chińskim olejem drzewnym 
Kolor................................................................  Kolorowana w systemie Jotun Multicolor. 
Połysk................................................................. 
Lepkość............................................................ 150 - 190 CP  
Ciężar właściwy................................................0,88 – 1,3 g/cm

3 
(zależnie od koloru) 

Zawartość sunstancji stałych obj. %..................54 % obij 
Temperarura zapłonu, stopnie Celsjusza.....      62 

 
ZALECENIA DO STOSOWANIA: 
Grubość suchej powłoki, ........................................... 50 mikrometrów 
Grubość mokrej powłoki, ........................................... 95 mikrometrów 
 
Zalecana wydajność 
Zalecana wydajność, tarcica 
5 - 8 m²/l 
Zalecana wydajność, drewno strugane 
10 - 12 m²/l 
Metody aplikacji.................................. Pędzel, wałek lub natrysk 
 
Instrukcja aplikacji natryskiem bezpowietrznym: 
Średnica dyszy................................................... 0,38 mm / 0,015” 
Kąt natrysku....................................................... 65-80 Stopni 
Ciśnienie w dyszy.............................................  min 150-180 kg/cm² 

 
Czasy schnięcia, (dane w 23 stop. C, 50% Wilgotność względna R.H.): 
Pyłosuchość............................................................ 6 godzin 
Odstęp czasu między warstwami........................ 24  godziny  
Rozpuszczalnik/środek czyszczący.....................Jotun White Spirit / Jotun Penselrens i woda 
Stosunek mieszania.............................................Wyrób jednoskładnikowy 
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B. H. P. 
 
Dla produktu tego została wydana Karta Charakterystyki. 
Limity EU dla produktu (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt zawiera max 400 g/l lotnych związków organicznych VOC. 

 
Różne: 
 
Kolorowanie.............                                        Kolorowanie w systemie Jotun Multicolor  
Wielkość opakowań........................................1.3 litra i 10 litrów, bazy 0.9,  2,7 i 9 litrów, 
                                                                         0.45 litra kolorowe próbki 
Uwagi: 
Dobrze wymieszać.  
Zawartość puszek z różnymi numerami partii musi być przed użyciem wymieszana, aby uniknąć ewentualnej różnicy 
kolorów. 
Na powierzchiach, które wcześniej malowane były produktami zawierającymi oleje mineralne lub smołę może nastąpić 
odbarwienie farb nawierzchniowych, szczególnie w jasnych kolorach.  
Wykonać aplikację testową.  
Stolarka uprzednio pokrywana produktami zawierającymi wosk może wykazywać problemy z przyczepniością. Istotne 
jest, aby pokryć wszystkie końcówki słojów drewna (3-4 warstwami mokro-na-mokro).  
Bazy nie mogą być użyte zanim nie będą skolorowane. 
. 

SPOSÓB STOSOWANIA: 
 
PRZYGOTOWANIE: 
Przed malowaniem, podłoże musi być czyste i suche i w dobrym stanie 
 
Nowa stolarka: przed lub bezpośrednio po zmontowaniu nałożyć warstwę Visir Oljegrunning Klar. Przemalować w ciągu 
3 miesięcy. 
 Należy pokryć wszystkie zakończenia włókien drewna (3-4 warstwami mokro-na-mokro). 
 
Zwietrzałe i w gorszym stanie drewno, stara bejca: przemyć detergentem Jotun Kraftvask i przeszlifować/szczotkować 
w celu usunięcia luźnej starej bejcy i luźnych włókien drewna.  
Grzyby na powierzchni, sinizna i algi powinny być usunięte przy pomocy detergentu Jotun Kraftvask a następnie  
zdezynfekowane środkiem Jotun Sopp- og Algedreper. 
 
Drewno uprzednio bejcowane: Zanieczyszczone podłoże powinno zostać zmyte detergentem Jotun Kraftvask. 
Luźno przyczepna stara bejca i lużne włókna drewna muszą być zeszczotkowane.  
Odsłoniętą stolarkę zagruntować 1 warstwą Visir Grunnig, przed aplikacją 1 – 2 warstw Trebitt Oljebeis Lasyr. 
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REJON STOSOWANIA:  
 
Nowa stolarka: należy pomalować przed lub bezpośrednio po montażu.  
Zagruntowane drewno pokryć 2 warstwami Trebitt Oljebeis Lasyr w przypadku tarcicy i 3 warstwami w przypadku drewna 
struganego i (bele, kloce).  
Jeśli konieczne, ostatnia powłoka może być nałożona później (w ciągu 1 roku) trwania ekspozycji. 
Nieoczyszczona stolarka narażona przez więcej niż 4 – 6 tygodni (w zależności od pory roku) musi być zmyta i 
oczyszczona szczotką.  
 
Uprzednio bejcowane drewno: Nałożyć 1 – 2 warstwy Trebitt Oljebeis Lasyr.  
Aby na silnie zwietrzałym/i w gorszym stanie podłożu uzyskać równe pokrycie zaleca się nałożenie nieprzezroczystej 
warstwy farby nawierzchniowej.   
 
INFORMACJE OGÓLNE: Przed malowaniem podłoże musi być czyste i suche.  
Podłoże z połyskiem powinno być zmatowione przy użyciu detergentu Jotun Kraftvask lub przeszlifowane papierem, 
przed aplikacją farby Trebitt Oljebeis Lasyr w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności.    
Olej lniany oraz bejce na bazie oleju lnianego na podłożu mogą powodować pęcherzenie powierzchni i muszą być 
całkowicie usununięte. 
 
W celu uzyskania równego pokrycia, bejcę należy nakładać na całej długości deski. Należy dokładnie pokryć wszystkie 
zakończenia słojów drewna (3 – 4 warstwy mokro-na-mokro). 
 
UWAGI: 
 
Gwarancja wyboru właściwego koloru: Kolor i odcień są szczególnie istotne przy stosowaniu produktu 
przezroczystego.  
Niewłaściwy wybór koloru przezroczystej bejcy jest trudno skorygować. 
Zalecane są, zatem aplikacje testowe na małych próbkach drewna, które mogą być umieszczone w różnych częściach 
malowanego obiektu. 
Powinno się obserwować jak kolor i odcień zachowują się w różnym oświetleniu.  
Należy wziąć również pod uwagę jak warstwa renowacyjna na uprzednio bejcowanym podłożu wpłynie na zmianę koloru. 
Zaleca się zawsze wykonać aplikację testową  
 
Informacje w Karcie Technicznej podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w oparciu o badania laboratoryjne i 
doświadczenia praktyczne. Ponieważ wyrób nie zawsze stosowany jest pod naszą kontrolą, możemy gwarantować 
jedynie jego, jakość. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji podanych w Karcie Technicznej bez uprzedzenia. 
 
Farba powinna być traktowana, jako półprodukt. Efekt zależny jest od rodzaju konstrukcji, stanu powierzchni, obróbki 
wstępnej, temperatury, wilgotności względnej powietrza, aplikacji etc. 
 
 
 
 
 


