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HVORDAN PÅFØRE BEIS OG VOKS?
PÅFØRINGSANVISNING

GRATULERER!
Du har nå valgt vannfortynnbar beis eller voks fra Inntre
Kjeldstad. Vi har egenutviklede farger og leverandøren vår er
Sherwin-Williams.
Beis er tilgjengelig i fargene drivved, steingrå, brun, moskus,
gråtind og grafitt.
Voks er tilgjengelig i fargen hvit og finnes i beholder på 1 liter.

MOTTAKSKONTROLL/OPPBEVARING FØR
PÅFØRING
Kjøper plikter å undersøke varen ved mottak. Dersom feil oppdages plikter kjøper å melde skriftlig tilbake til leverandør
innen 2 virkedager.
Beisen/voksen fraktes og oppbevares frostfritt.
Før beisen eller voksen påføres bør bygningen være
oppvarmet en tid og ha tørket ut. En vanlig regel er at bygget
skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative
luftfuktigheten (RF) bør ikke overstige 50 % ved ca. 20 °C.
Før påføring er det nødvendig å akklimatisere beisen/voksen.
Anbefalt er en periode på 3 dager før påføring.

OM PÅFØRING
Før påføring må beisen eller voksen ristes eller omrøres godt.
Ved lagring danner produktene bunnfall og det er viktig at det
blandes godt før påføring. Tørketid er 4 timer.
Påføring kan gjøres med sprøyte, pensel eller rull.
Om flikking
Ved flikking på allerede behandlet panel med samme type
beis/voks, anbefales det å ha en klut tilgjengelig for avtørking.
Dette for å nærme seg den påføringsmengden panelet har fra
før. Det kan lønne seg å bruke en tynn pensel for påføringen.
Fargene kan virke mørkere ved økt påføringsmengde og få en
annen nyanse enn opprinnelig farge på panelet.

Ferdigbeiset/vokset panel er påført under kontrollerte former
og har en viss påføringsmengde. Det kan være krevende å få
tilsvarende mengde påføring ved bruk av pensel eller rull.
Det anbefales derfor å prøve seg fram med å eventuelt dra av
overskytende beis/voks med en klut.
Fargene kan virke mørkere ved økt påføringsmengde og få en
annen nyanse enn opprinnelig farge på panelet.
Like farger vil oppleves mørkere ved påføring av et nytt lag.

REKLAMASJON
Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering. Feil og
mangler på leveransen, uansett årsak skal meddeles Inntre Kjeldstad skriftlig og senest innen to arbeidsdager etter at varene er
mottatt. Dersom kjøper ikke overholder denne fristen bortfaller
Inntre Kjeldstads ansvar for slike feil og mangler. Dette gjelder også
hvis varen er tatt i bruk. Dersom varen er kjøpt hos byggevarekjede,
skal reklamasjon håndteres gjennom denne.
Erstatningskrav begrenses oppad til varens kostpris. Frakt refunderes ikke. Såfremt det foreligger vesentlige mangler ved varen som
Inntre Kjeldstad svarer for, har Inntre Kjeldstad valget mellom å
avhjelpe manglene, foreta omlevering eller gi prisavslag. Prisavslag
skjer ved særskilt kreditnota. Reklamasjon berettiger ikke kjøper til
å holde tilbake betaling for gjeldende leveranse eller som motkrav
for andre leveranser fra Inntre Kjeldstad.
• Inntre Kjeldstad er ikke ansvarlig for egenpåført etterbehandling
og feil som kan oppstå i forbindelse med dette.

ANSVARSBEGRENSNING
Inntre Kjeldstad er ikke under noen omstendighet ansvarlig for
indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert spesielle eller tilfeldige
tap, erstatning og tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd
og tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår som
en følge av leveransen. Inntre Kjeldstads ansvar overfor kjøper er
under enhver omstendighet, og uavhengig av grunnlaget for kjøpers
krav, begrenset oppad til varens verdi.
Inntre Kjeldstads eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen
del av leveransen lenger enn 1 år fra leveringsdato.

Om behandling av ubehandlet tre
Ubehandlet tre eller panel og gulv fra Inntre Kjeldstad kan
valgfritt etterbehandles med beis eller voks. Vi anbefaler å
gjennomføre et prøvestrøk på en tilsvarende trebit før man
begynner. På slik måte kan man danne seg et bilde av hvilken
påføringsmengde man ønsker.
Vi anbefaler å prøve seg fram med bruk av fordriver eller en
klut som man drar av overskytende beis/voks med.
Om påføring på allerede beiset eller vokset panel

1 Liter

