
Terrassen er til for de gode øyeblikkeneHerregård Terrassebeis finnes i en vanntynnet og oljebasert versjon. 

Fargespillet i treverket blir forsterket når man bruker Herregård Terrassebeis. Beisens transparente 
farge fremhever trestrukturen og gir ny glød og et naturlig friskt uttrykk i treverket. Beisen trekker 
også inn i trestrukturen og gir en impregnerende beskyttelse. Beiser du terrassen slipper du unna 
med mindre vedlikehold, og får god beskyttelse mot sol, regn og kulde. Beisen beskytter også mot 
skadelig UV-stråling, og kan blandes i mange lekre farger.

VANNTYNNET OLJEBASERT

TERRASSEBEIS

FINNES 
I MANGE 
FARGER!

SLIK GJØR DU
Tidligere beiset 
treverk spyles med 
kaldt vann og påføres 
Gjøco Terrasserens 
med pensel, rull eller 
lavtrykksprøyte.

La terrasserensen 
virke 10 min. 
(terrasserensen må 
ikke tørke),  og skrubb 
rent med stiv børste. 
Gjenta behandlingen 
om nødvendig.

Skyll deretter godt 
med rikelig kaldt 
vann og la tørke i  
minimum 2- 4 døgn, 
avhengig av tørke-
forhold. Treverket må 
være helt tørt før det 
påføres terrassebeis.

Sjekk værvarslet. 
Unngå påføring i 
sterkt solskinn, lave 
temperaturer eller 
regn. Husk at lave 
temperaturer vil 
forlenge tørketiden.

VASK SKRUBB SKYLL BEIS

Gi terrassen din en 
oppfrisking før sesongen 
starter, så er den klar for 
lune kvelder med gode 
måltider sammen med 
familie og gode venner.

Velger du Gjøco Herregård 
Terrassebeis vanntynnet skal 
det kun påføres ett strøk. 
Temperaturen må minimum 
være + 100. Beis ikke når det 
regner, eller er meldt regn 
i nær fremtid. Beis 1-2 bord 
i hele lengden med rull 
og gjerne forlengerskaft – 
overskudd av beis strykes av i 
lengderetningen.

Velger du Herregård 
Terrassebeis oljebasert kan 
denne påføres under lave 
temperaturer ned mot 
00. Flere strøk gir høyere 
glans og lengre holdbarhet. 
Beisen påføres med rull, og 
etterstrykes med pensel for 
best resultat.

Gjøco Terrasserens er et 
effektivt rengjøringsmiddel for 
fjerning av treolje, terrassebeis, 
smuss og forurensning. Den 
renser og bleker i en prosess, 
og frisker opp fargen på 
terrassebord og hagemøbler. 
Produktet skal brukes 
ufortynnet, og er svært enkel 
i bruk. Fukt underlaget, påfør 
terrasserens, la virke, skrubb og 
skyll godt av med rent vann. 
Husk verneutstyr!

Det anbefales å vaske 
terrassen årlig med Gjøco 
Husvask for å bevare terrassen 
fin lengst mulig.

For mer utførlig informasjon og tørketider, se teknisk datablad på gjoco.no

Stikk innom din nærmeste 
Gjøco-forhandler for å se 
oppstrøksprøver på alle 
terrassefargene våre. Finn din 
Gjøco-forhandler på gjoco.no

UTSTYRSLISTETerrasseskrubb
Rull /pensel
Forlengerskaft
Gjøco Terrasserens / Gjøco Husvask

Herregård Terrassebeis Vanntynnbar eller Herregård Terrassebeis Oljebasert

Nytt, impregnert treverk må tørke i minimum 1-2 måneder før det kan behandles.  
Ubehandlet/nytt treverk skal kun vaskes med Gjøco Kraftvask før påføring av terrassebeis.



9053 Honning,  vanntynnet 6022 Shimmergrå, vanntynnet

Kragerø, oljebasert9052 Eksotisk tre, vanntynnet Lindesnes, oljebasert Hitra, oljebasertTjærebrun, oljebasert

Risør, oljebasert Frøya, oljebasert

6016 Enebær, vanntynnet

90001 Fjellbris, vanntynnet

6021 Naturgrå, vanntynnet

Lauer, oljebasert

676 Tjærebrun, vanntynnet Jotunheimen, oljebasert

Angvik, oljebasert

Saltholmen, oljebasert

Vikerkilen, oljebasert

6017 Lava, vanntynnet

9051 Mahogny, vanntynnet 6018 Pepperrot, vanntynnet

Burmateak, oljebasert

623 Burmateak, vanntynnet 6013 Skifergrå, vanntynnet 6010 Perle, vanntynnet90000 Terrassebrun, vanntynnet Gylden gul, oljebasert Søgne, oljebasert

Ett strøk er nok!

VANNTYNNET 
TERRASSEBEIS
Gir en matt, elegant overflate med hardfør finish.  
Hindrer oppsprekking og gråning av treverket. Beisen er 
enkel å påføre, og kan blandes i mange farger. Brukes på 
terrasser, både på nytt og gammelt impregnert treverk. 
Inntil 3 års vedlikeholdsintervall. Finnes i 3 og 10 liter.

Matt eller blank overflate velges 
med antall strøk.

OLJEBASERT
TERRASSEBEIS
Beste trebeskyttelse med ekstra lang holdbarhet. 
Meget slitesterk og værbestandig terrassebeis. Gir en 
flott dybde og glød til treverket. Enkel i bruk, kan brukes 
ned til 0°, og er raskt vannbestandig. Tåler regn etter 
1 time. Brukes på impregnert treverk som terrasser, 
levegger og hagemøbler. Velegnet også på harde og 
ferdigbehandlede tresorter som f.eks. sibirsk lerk, royal-
impregnert samt varmebehandlet furu og ask. På nye 
gulv og harde tresorter anbefales kun 1 strøk.  3 - 5 års 
vedlikholdsintervalll. Finnes i 3 og 10 liter.
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